
 

 

 

Ocenění diplomových prací 
 

Vyhlašovatelem ocenění FINdiplomka je Česká asociace pro finanční řízení, z.s. 

 
Účast na projektu 

Projektu se mohou zúčastnit studenti (dále jen soutěžící), kteří studují v denním nebo  distančním 

studijním programu na některé z vysokých státních a soukromých škol v České republice a budou v 
daném akademickém roce obhajovat diplomovou práci v oblasti podnikové ekonomiky, financí a 

účetnictví. 
Každý soutěžící, který splňuje podmínky účasti na projektu FINdiplomka, musí vyplnit přihlášku na 
https://cafin.cz/seznam-projektu/findiplomka-2023/ a to v termínu do 30. 9. 2023. 

Do projektu budou zařazeny práce, které splní všechny podmínky účasti a byly obhájeny nejpozději 
do 30. 9. 2023.  
Soutěžící mohou přihlásit diplomové práce napsané v jazyce českém, slovenském a anglickém. 

Následně prezentovat pouze v českém a slovenském jazyce. 
 

Každému řádně přihlášenému soutěžícímu bude ze strany vyhlašovatele elektronicky potvrzena 
registrace do projektu FINdiplomka. 
 

Spolu s elektronickou verzí soutěžní práce je nutné přiložit 

• abstrakt - stručný popis práce, jejích výsledků 

• hodnocení udělená hodnotitelem a oponentem diplomové práce 

 
Přihlášením práce souhlasí soutěžící s tím, aby byla práce nebo její součásti použity a medializovány 

vyhlašovatelem. Student v přihlášce vyplní souhlas či nesouhlas s medializací jeho diplomové práce 
na stránkách www.cafin.cz  
 

Výběr deseti finalistů 

Všechny zaslané soutěžní práce pro budou hodnoceny členy nezávislé poroty, která vybere deset 
nejlepších soutěžních prací postupujících do finále do 30. 10. 2023.  

Všichni finalisté získají diplom „Finalista roku – Ocenění diplomových prací z oblasti podnikové 
ekonomiky, financí a účetnictví“ a roční osobní členství v asociaci CAFIN. 

O termínu a místě konání finále budou soutěžící informováni nejpozději 30 dní předem. Termín bude 
stanoven na první polovinu listopadu 2023. 
 

Výběr tří nejlepších prací 

Ve finále prezentuje soutěžící svou práci osobně nezávislé porotě, která ji hodnotí. Porota má právo 
konkrétní práci nehodnotit, shodne-li se na tom, že nesplňuje podmínky zadání. Porota má 

minimálně 5 členů. 
Na obhajobu je soutěžící povinen zaslat prezentaci týden před a přinést DP v den konání obhajob 

v tištěné podobě k nahlédnutí. Porota vybere z deseti finalistů pořadí soutěžních prací na prvních 
třech místech. 
Všichni finalisté umístění na prvních třech místech získají diplomy „Nejlepší diplomová práce z oblasti 

podnikové ekonomiky, financí a účetnictví, s uvedením 1. - 3. pořadí“ a také vzdělávací produkty od 
Controller Institutu. Vedoucí diplomových prací finalistů umístěných na prvních třech místech získají 

roční osobní členství v asociaci CAFIN. Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhne v rámci 
Vánočního setkání členů CAFIN v prosinci 2023. 

https://cafin.cz/prihlaska-findiplomka/
https://cafin.cz/seznam-projektu/findiplomka-2023/
http://www.cafin.cz/
https://cafin.cz/clenstvi/
http://www.controlling.cz/
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