Všeobecné podmínky soutěže – Cena Contipro 2021
Cena Contipro 2021
Cena Contipro 2021 se uděluje vítězi soutěže o nejlepší diplomovou práci mladých vědeckých
pracovníků zabývající se základním nebo aplikovaným výzkumem v oblasti biomateriálů,
tkáňového inženýrství nebo regenerativní medicíny.

Cíle soutěže
Cílem soutěže je ocenit nejlepší řešitele diplomových prací v oblasti přírodních věd, objevit
možné talenty na poli výzkumu a nadané studenty s předpoklady pro vědeckou a vývojovou
práci tak motivovat k dalšímu působení v oblasti vědy.

Pořadatel soutěže
Soutěž vyhlašuje a pořádá společnost Contipro a. s. se sídlem Dolní Dobrouč 401, 561 02 Dolní
Dobrouč, IČO: 60917431, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci
Králové pod značkou B 1176

Téma
Všechny přihlášené diplomové práce musí být z oblasti biomateriálů, tkáňového inženýrství
nebo regenerativní medicíny. Přípustné jsou práce z různých oborů (např. chemická syntéza,
materiálové inženýrství, analytická a fyzikální chemie, molekulární a buněčná biologie,
farmacie, atd.).

Časový harmonogram soutěže
Vyhlášení soutěže:

březen 2021

Uzávěrka přihlášek:

do 31. 5. 2021

Výběr 8 nejlepších autorů, kteří postoupí do finále:

do 16. 6. 2021

Finálové kolo soutěže

30. 6. 2021

Ceny pro výherce
Účastníkům, kteří se umístí na 1–3. místě bude rozdělena částka v celkové hodnotě 160 000 Kč.

Průběh soutěže
Z přihlášených autorů bude vybráno 8 nejlepších řešitelů DP a ti budou pozváni k prezentaci
své diplomové práce během finálového kola. První tři nejlépe hodnocení autoři z finálového
kola získají finanční odměnu. Všichni účastníci finálového kola obdrží drobné věcné ceny.
Porota může rozhodnout, že celá částka nebude vyplacena v případě, že žádná z prací

nebude dosahovat požadované úrovně nebo při nedostatečném počtu přihlášených.
V případě, že se nepřihlásí alespoň 5 soutěžících, ceny se neudělí. Je stanoveno pořadí 1. až 3.
místo, další pořadí není stanoveno.

Podmínky soutěže
•

Do soutěže se mohou přihlásit autoři diplomových prací obhajovaných na české nebo
slovenské VŠ od 1.9.2020 do 30.9.2021, kteří odevzdají řádně vyplněnou přihlášku včetně
všech požadovaných příloh do 30.5.2021.

•

Přihlášená diplomová práce musí být z oblasti biomateriálů, tkáňového inženýrství nebo
regenerativní medicíny.

•

Práce mohou být zpracovány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

•

Přihláška musí obsahovat všechny požadované informace, tyto informace musí být
pravdivé.

•

K přihlášce musí být přiložen text DP v elektronické podobě ve formátu pdf a motivační
text v pdf v požadovaném rozsahu 500 - 600 slov, kde je popsáno, čím je práce
zajímavá a inovativní.

•

V přihlášce student krátce odůvodní shodu jeho diplomové práce s tématem soutěže.

•

Přihláška spolu s povinnými přílohami bude odeslána prostřednictvím formuláře na
webových stránkách www.contipro.cz.

•

V případě nesplnění jakékoli z výše uvedených podmínek je uchazeč ze soutěže
vyřazen.

Vyhodnocení soutěže
Všechny doručené práce s řádně vyplněnou přihláškou, odpovídající tématu soutěže, budou
posouzeny expertní komisí složenou z externistů a jednoho zástupce společnosti Contipro a. s.
Komise vybere 8 nejlepších účastníků, kteří postoupí do finálového kola, které proběhne v sídle
společnosti Contipro a. s. v červnu (předpokládaný termín je 30.6.2021). Tito postupující autoři
budou neprodleně informováni o svém postupu a nutné účasti ve finálovém kole. Pokud se
autor nebude moci zúčastnit finálového kola, bude ze soutěže vyřazen. Finalisté během
20minutové prezentace představí výsledky své DP práce porotě. Porotci poté vyberou tři
nejlepší DP. Čas na prezentaci je 20 minut (tento čas by měl být plně využit) + dalších 15 minut
je vyhrazeno na dotazy. Porota může rozhodnout, že některá z cen nebude udělena v případě,
že žádná z prací nebude dosahovat požadované úrovně nebo při nedostatečném počtu
přihlášených.

Hodnotící kritéria:
o

Odborná kvalita práce.

o

Inovativnost a originalita.

o

Přínos k současnému stavu poznání a aplikovatelnost.

o

Prezentace výsledků práce a ústní projev (pouze ve finálovém kole).

o

Plné využití časové dotace (pouze ve finálovém kole).

o

Schopnost reakce na dotazy (pouze ve finálovém kole).

Každé hodnotící kritérium bude porotci řádně obodováno. Rozhodnutí odborné komise je
konečné a nelze proti němu vznést námitky. Na udělení ceny v soutěži nevzniká právní nárok.
Společnost Contipro a.s. si vyhrazuje právo soutěž kdykoli zrušit i bez uvedení jakéhokoli důvodu
nebo přizpůsobit podmínky jejího konání opatřením ze strany státu. Např. tak může učinit
v souvislosti se závaznými státními opatřeními ohledně pandemické situace COVID-19.

V Dolní Dobrouči 1. března
2021

Mgr. Eva Myšáková
manažerka vzdělávacích programů
Contipro a. s.
na základě pověření

