
 

 

OBSAH 

Zažili jste někdy situaci, kdy jste se se svou semestrální prací nadřeli jak mezci, 

vypiplali ji do špičkové podoby, získali za ni dobré hodnocení, ale nakonec po ní 

neštěknul ani pes? Na Katedře informatiky a počítačů PřF OU jsme se rozhodli tomu 

utnout tipec. Je přece škoda takové práce zahazovat a chceme všem ukázat, co 

úžasného se u nás dá vytvořit! 

Uvědomujeme si, že čas od času vznikne hned několik nadstandardních prací a je škoda, že 

mnohdy nedostanou takový prostor pro zviditelnění. Z toho důvodů se Katedra informatiky a 

počítačů PřF OU rozhodla takové práce odměnit!! 

Pošlete svou semestrální práci z jakéhokoli předmětu, o které si myslíte, že dokáže udělat díru 

do světa a můžete jednak ukázat, co jste dokázali a dále za svou práci můžete získat 

hodnotné odměny! Na základě předem stanovených kritérií bude odborná porota 

vyhodnocovat až 5 nejlepších semestrálních prací, které budou následně finančně odměněny.  

VÝHRY 

1. místo – 5.000 Kč 

2. místo – 4.000 Kč 

3. místo – 3.000 Kč 

4. místo – 2.500 Kč 

5. místo – 2.000 Kč 

*Počet výherců závisí na počtu přihlášených studentů. 

 

KDO 

Studenti kteréhokoli ročníku Bc. i NMgr. studia na Katedře informatiky a počítačů PřF OU. 

KAM PRÁCI POSLAT 

Každá soutěžní práce se musí poslat emailem na adresu: petr.raunigr@osu.cz. 

Navíc je potřeba do hlavičky napsat „SOUTĚŽ“. 
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PRAVIDLA 

1. Do soutěže je možné přihlásit i práci, která byla vytvořena v některém z předešlých 

semestrů studia. 

2. Téma semestrální práce se musí týkat informatiky. 

3. Téma práce musí souviset s předmětem, pro který je vytvářena. 

4. K vytvoření práce i prezentace je potřeba použít poskytnutou šablonu. 

5. Prezentace semestrálních prací je povinná. 

6. Každý student může zaslat pouze 1 semestrální práci. 

7. Pokud na semestrální práci pracuje více autorů, tato práce může být přihlášena pouze 

jednou a pod jediným autorem. 

KRITÉRIA 

1. Odevzdat semestrální práci v daném termínu. 

2. Připravit si pěti minutovou prezentaci a tu odprezentovat ve stanoveném dni. 

3. Práce by měla obsahovat minimálně 2 zdroje. 

4. Text práce musí být v rozsahu 2 až 10 stránek. 

TERMÍNY 

• Odevzdání: 31. 5. 2018 

• Prezentace: 7. 6. 2018 

• Vyhlášení: 14. 6. 2018 

SOUBORY 

• DOCX. šablona pro text semestrální práce. 

• PPTX. šablona pro prezentaci. 


