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1 Motivace 

Cílem ceny Asociace korozních inženýrů za nejlepší závěrečnou práci v oblasti koroze (dále jen Ceny) je 
motivovat studenty i jejich školitele k přípravě kvalitních a přínosných závěrečných prací řešících 
aktuální korozní problémy v teoretické či praktické rovině. 

Cena je určena pro absolventy bakalářského a magisterského stupně vzdělání v oboru koroze a 
protikorozní ochrany na českých a slovenských vysokých školách, kteří v právě uplynulém akademickém 
roce obhájili závěrečnou bakalářskou nebo diplomovou práci se zaměřením na korozi kovů. 

 

2 Cena 

Cena byla založena a je udělována Asociací korozních inženýrů (AKI). 

Cena sestává z diplomu pro autora práce a jeho školitele, úhrady účasti autora práce na konferenci AKI 
(vložné a ubytování), možnosti bezplatné publikace výsledků oceněné diplomové práce v časopise 
Koroze a ochrana materiálu a finanční odměny ve výši 5000 Kč pro autora práce. 

Cena je udělována nanejvýš jednou ročně a slavnostně předávána při příležitosti konání konference. 
Příjemce Ceny bude požádán o přednesení příspěvku se vztahem k oceněné práci. 

 

3 Výběr příjemce Ceny 

Závěrečnou práci obhájenou na české nebo slovenské vysoké škole během uplynulého akademického 
roku (1. července roku minulého až 30. června roku aktuálního) nominuje školitel formou 
doporučujícího dopisu do 30. června. Školitel může nominovat vždy pouze jednu práci. 
K doporučujícímu dopisu se přikládá elektronická verze závěrečné práce. Dopis a závěrečná práce se 
posílá k rukám jednatele AKI na adresu aki@vscht.cz. 

Příjemce Ceny nemusí být členem AKI a může být jakékoliv národnosti. Závěrečná práce musí být 
v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. 

Příjemce Ceny vybírá tříčlenná komise jmenovaná výborem AKI. V případě, že alespoň dva členové 
komise nedojdou ke shodnému stanovisku, nebude Cena v daném roce udělena. Ve výjimečných 
případech může komise navrhnout udělení více než jedné Ceny. Vyhlášení proběhne vždy do 31. srpna 
daného roku.  


