
Rektor Pražské vysoké školy psychosociálních studií 

vyhlašuje interní soutěž o nejlepší diplomovou práci  

obhájenou v akademickém roce 2022/23 spojenou 

s veřejnou prezentací vítězných prací a slavnostním 

předáním diplomu při promocích. 

 

Pravidla soutěže 

Soutěžící: Do soutěže budou automaticky zařazeny všechny obhájené diplomové práce (DP) 

studenty PVŠPS v akademickém roce. Vedoucí DP i oponenti se ve svém posudku u 

excelentních DP vyjádří i k případné nominaci do užšího kola soutěže, neboť jeho/její 

doporučení bude hrát roli v dalším rozhodování. 

Nominace do užšího kola soutěže: Členové komisí zasedajících u obhajob budou nominovat 

DP na základě doporučení od vedoucích a oponentů diplomových prací a prezentací autory-

studenty při obhajobách. Za každý den obhajob může každá komise nominovat jednu práci 

(nemusí žádnou), ve výjimečném případě dvě. Nominace obsahující jméno studenta a název 

práce předá komise se stručným odůvodněním (čím práce a prezentace vynikala) studijnímu 

oddělení – referentce pro NMgr. studium. Posuzovány budou společně všechny nominované 

práce, tj. z obhajob v květnu a září. 

Posouzení v užším kole: Porota složená z garanta studijního programu, jednoho z prorektorů 

a jednoho zástupce OVV navrhne pořadí tří nejlepších prací a předloží návrh rektorovi, který 

určí finální pořadí. Posouzení proběhne během října 2023. Soutěžící budou o výsledku 

informováni tajemnicí PVŠPS emailem včetně termínu a dalších podrobností veřejné 

prezentace. Prorektor pro vědu a výzkum zajistí výtvarnou podobu diplomů a tajemnice její 

realizaci pro předání při promocích. 

Veřejná prezentace: po sobotní PPF cca mezi 18-20 h nebo Milánská, v době před 

promocemi (listopad 2023). Vítězové (první tři umístění) budou moci prezentovat své práce 

s pomocí audiovizuální techniky. Prezentace budou určené studentům PVŠPS včetně nižších 

ročníků, kteří tak budou moci čerpat poznatky k vlastní budoucí kvalifikační práci, i laické a 

odborné veřejnosti. Akce bude propagována na webu a sociálních sítích PVŠPS a interními 

emaily studentům. Vítězové tak budou mít příležitost zpopularizovat výsledky své práce a 

získat další zkušenosti s prezentací své práce před publikem. 

Slavnostní předání diplomu vítězům proběhne při promoci (prosinec 2023).  

 

V Praze dne 6.1.2022. 

 

 


