
SVOČ 2010 

Dne 4. 5. 2010 byly výhercům soutěže SVOČ 2009/2010 slavnostně předány diplomy a finanční 

odměny za účast ve školním kole SVOČ 2010, které se konalo 27. 4. 2010. 

 

Tříčlenná komise, složená z akademického pracovníka VŠTE a dvou odborníků z praxe, hodnotila 

každou napsanou, prezentovanou a obhajovanou práci z několika hledisek. 

 

Posuzovala: 

- aktuálnosti tématu, 

- praktický přínos práce, 

- výsledky řešení, 

- metodiku zpracování, 

- práce s odbornou literaturou, 

- formální úroveň, 

- kvalitu přednesu a obhajoby. 

 

Úroveň prací komisi mile překvapila 

Komise byla s letošní úrovní prací velmi spokojena, a to nejen s šíří témat, s kterými se studenti 

museli vypořádat, ale také s úspěchem a dobrými výsledky i studentů z prvních ročníků. 

 

Přihlásilo se celkem 17 studentů (5 ekonomická sekce, 5 technická a naposledy se naší SVOČ zúčastnili 

i studenti irského bakaláře). Další dva studenti z vyššího ročníku dokonce se svými pracemi uspěli 

i v mezinárodním kole SVA, které se konalo na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici dne 

22.4.2010. 

 

  



Kdo vyhrál letošní SVOČ? 

Sekce ekonomická: 
 

Sekce technická: 
 

1. Romana Píchová: 

Možnosti zabránění úniku plateb při 

intrakomunitárních plněních z hlediska DPH 

s praktickou ukázkou na názorném příkladu 

1. Martin Marek: 

Modernizace areálu VŠTE 

(budova „A“ a „B“) 

2. Renata Kamenická: 

Řízení kvality 

2. Jan Líkař:  

Dřevostavby – využití dřevní hmoty z 

kůrovcové kalamity Šumava 

3. Jakub Hořický:  

Komparace evropského a japonského 

managementu 

3. Kamila Chaloupková:  

Kompozitní materiály 

 

 

A kdo uspěl na mezinárodním poli? 

Vojtěch Stehel – Predikce eurodolarového kurzu na Forexu – 1. místo v sekci Finance, 

bankovnictví a investice 

Jaroslav Staněk – Založení zemědělského podniku – 2. místo v sekci Finance, 

bankovnictví a investice 

 

Proč se zúčastnit i příští rok? 

- Vyzkoušíte si obhajobu své práce nanečisto, ještě před bakalářskými nebo magisterskými zkouškami. 

- Zpracujete si první podklady, na které můžete navázat v bakalářské nebo magisterské práci. 

- Získáte možnost prezentovat se úspěchem při přijímacích zkouškách do navazujícího magisterského 

studia nebo při hledání práce. 

- Můžete vyhrát finanční odměnu. 


