Cena KOOPERATIVA Pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group
Nejlepší diplomová práce ve studijním oboru
finanční a pojistná matematika
pro AR 2017/2018
Společnost Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group vyhlašuje 1.
ročník soutěže o nejlepší diplomovou práci ve finanční a pojistné matematice.

Pořadatel soutěže
Vyhlašovatelem soutěže je společnost Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní
665/21, 186 08 Praha 8, IČ: 47116617 ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Matematicko-fyzikální
fakultou, Ke Karlovu 3, Praha 2, 121 16, IČ: 00216208.
Cíl soutěže
Cílem soutěže je ocenit autory nejlepších diplomových prací v oboru finanční a pojistné matematiky,
podaných k obhajobě nebo obhájených v období od 1. 1. 2018 do 31. 7. 2018, a tím podpořit jak
jejich snahu aplikovat nabyté vědomosti v praxi, tak vyzdvihnout inovativní postupy.
Časový harmonogram soutěže
Vyhlášení soutěže:
15. únor 2018
Přihláška do soutěže musí být zaslána nejpozději do 31. 7. 2018 (termín doručení), stejně jako
zapůjčena elektronická kopie diplomové práce.
Vyhlášení výsledků a předání odměn (symbolických šeků) ve společnosti Kooperativa pojišťovna a.s.,
Vienna Insurance Group:
30. 10. 2018 (bude upřesněno v průběhu soutěže).
Odměny
20 000 Kč za 1. místo
15 000 Kč za 2. místo
10 000 Kč za 3. Místo
- Odměny podléhají zdanění
Ceny budou předány formou příspěvku na životní pojištění, které bude uzavřenou pojistnou
smlouvou. Příspěvek bude možno vybrat cca do 2 měsíců po obdržení výhry.
Podmínky účasti
Soutěže se může zúčastnit každý řádný student denního studia MFF UK (dále jen účastník), který
vyplní přihlášku a splní kvalifikační podmínky uvedené dále v tomto odstavci.
 Zaměření magisterského studia a závěrečné práce v oblasti finanční a pojistné matematiky;
 předložení elektronické verze diplomové práce k obhajobě nebo její obhájení v období od
1. 1. 2018 do 31. 7. 2018;




vypracování přihlašované diplomové práce v českém, slovenském nebo anglickém jazyce;
vyplnění následujících příloh, které najdete v přihlašovacím formuláři na webové stránce
www.koop.cz/matfyzsoutěž: čestné prohlášení, že přihlašovaná práce byla vypracována
samostatně a práce není v konfliktu s autorským zákonem, souhlas s poskytnutím práce
společnosti Kooperativa pojišťovna a.s. a 1 elektronická verze práce v českém nebo
anglickém jazyce.

Všeobecné podmínky
 Účastník se přihlásí do soutěže vyplněním a odevzdáním přihlášky s povinnými přílohami ve
stanoveném termínu. Přihláška je k dispozici na: www.koop.cz/matfyzsoutez
 Neúplné nebo chybně vyplněné přihlášky budou odmítnuty.
 Účastníci soutěže udělí v přihlášce souhlas s tím, aby byl pořadatel v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, oprávněn zpracovat osobní
údaje poskytnuté účastníkem v přihlášce pro účely organizace a vyhodnocení soutěže. Bez
udělení souhlasu nemůže být přihláška do soutěže zařazena.
 Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo některou z cen neudělit.
 Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel v průběhu trvání soutěže. Případné
změny budou uvedeny na webu soutěže a současně o nich budou informování ti účastníci,
kteří budou ke dni zveřejnění změn již přihlášení.
Způsob určení vítězů
O vítězi rozhodne komise složená ze zástupců MFF UK a Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna
Insurance Group.
Kritéria hodnocení předložených prací:
Hlavním kritériem přihlášených prací je zejména odborná kvalita přihlášené práce a přínos
současnému stavu poznání. Zřetel bude brán rovněž na aplikovatelnost, využitelnost tématu pro
praxi a inovativní přístup k problematice.
Rozhodnutí komise jsou konečná.

