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1

Základní informace o soutěži

1.1

Česká betonářská společnost ČSSI se rozhodla udělovat počínaje rokem 2003 ceny ČBS
za vynikající diplomové práce v oboru betonu (dále jen Ceny ČBS).

1.2

Ceny ČBS se udělují dvoukolově – ve fakultních kolech a v celostátním kole.

1.3

Ve fakultních kolech se uděluje „Čestné uznání ČBS za vynikající diplomovou práci“
(dále jen Čestné uznání ČBS) absolventům magisterského stupně technických univerzit
(inženýrům), jejichž diplomové práce byly jako vynikající vyhodnoceny zvláštní ad hoc
komisí příslušné fakulty.

1.4

Čestné uznání ČBS má podobu tištěného diplomu. Je spojeno s odměnou ve výši 1000
Kč.

1.5

V celostátním kole se uděluje titul ČBS „Vynikající diplomová práce“ (dále jen Titul ČBS)
inženýrům, jejichž diplomové práce byly jako vynikající vyhodnoceny zvláštní porotou
jmenovanou výborem ČBS. Podmínkou účasti v celostátním kole je udělení Čestného
uznání ve fakultním kole v daném kalendářním roce.

1.6

Titul ČBS má podobu tištěného diplomu. Je spojen s odměnou ve výši 4000 Kč.

1.7

Zvláštní uznání ČBS výjimečně udělované v celostátním kole má podobu tištěného
diplomu. Je spojeno s odměnou ve výši 2000 Kč.

2

Soutěžní kategorie a počet cen

2.1

Ceny ČBS jsou udělovány ve třech kategoriích:
a) Budovy
b) Inženýrské stavby
c) Technologie betonu

2.2

Na každé z technických univerzit může být v příslušném fakultním kole uděleno
max. šest Čestných uznání ČBS, a to souhrnně za všechny tři kategorie. Počet cen
udělených v jednotlivých kategoriích může být libovolný, tj. žádná cena nebo až šest
cen.

2.3

V celostátním kole mohou být uděleny max. tři Tituly ČBS, a to vždy max. jeden na
každou z kategorií.

2.4

Ve výjimečných případech může porota celostátního kola v dané kategorii udělit kromě
Titulu ČBS ještě „Zvláštní uznání ČBS za vynikající diplomovou práci“.

3

Výběr a hodnocení diplomových prací

3.1 Fakultní kolo
3.1.1 Na každé z technických univerzit sestavuje hodnoticí fakultní komisi podle bodu 1.3
pedagogický pracovník, který tím byl, po dohodě s příslušnou fakultou, pověřen
výborem ČBS.
3.1.2 Činnosti pedagogického pracovníka fakulty na základě pověření ČBS:
a) Koordinace činnosti hodnoticí fakultní komise, která posoudí diplomové práce
v oboru betonu obhajované v daném kalendářním roce na příslušné fakultě a max. 6
z nich vybere k udělení Čestného uznání ČBS.
b) Včasné zaslání údajů o oceňovaných diplomových pracích a jejich autorech
sekretariátu ČBS tak, aby byla možná jejich evidence a bylo možné s ohledem na
termín promocí včas vyrobit diplomy a připravit finanční odměny.
c) Zajistit slavnostní předání Čestných uznání ČBS (tj. diplomů a finančních odměn)
absolventům/nově jmenovaným inženýrům během jejich promocí.
d) Napomáhat nově jmenovaným inženýrům, nositelům Čestného uznání ČBS, se
zasláním přihlášek a vlastních diplomových prací na sekretariát ČBS do celostátního
kola soutěže.
3.1.3 Pověřenému pracovníkovi fakulty přísluší za činnost podle bodu 3.1.1 a 3.1.2 roční
odměna 1000 Kč.
3.2 Celostátní kolo
3.2.1 Nově jmenovaní inženýři, nositelé Čestného uznání ČBS, zašlou – popř. ve spolupráci
s příslušným pedagogickým pracovníkem fakulty – přihlášku svojí diplomové práce do
celostátního kola a vlastní diplomovou práci podle bodu 3.2.2 na sekretariát ČBS, a to
do 30. září příslušného roku.
3.2.2 Náležitosti diplomové práce přihlašované do celostátního kola:
a) Vyplněný formulář závazné přihlášky, jejíž součástí je anotace-průvodní zpráva nově
jmenovaného inženýra shrnující přínos a zajímavost jeho diplomové práce (min.
150, max. 250 slov).
b) Elektronická podoba diplomové práce v PDF na libovolném médiu (CD, flash paměť,
zaslání přes Úschovnu aj.)
c) Kompletní fyzická/vytištěná verze diplomové práce (bude vrácena na adresu
určenou autorem diplomové práce).
3.2.3 Výbor ČBS jmenuje pro celostátní kolo min. tříčlennou porotu (včetně předsedy), která
zhodnotí zaslané diplomové práce. Za činnost poroty a komunikaci se sekretariátem
ČBS je zodpovědný předseda poroty. Z došlých prací vybere porota k udělení Titulu
ČBS v každé z kategorií max. jednu práci. Ve výjimečných případech udělí porota jedné
nebo více dalším pracím Zvláštní uznání ČBS. Předseda poroty zajistí vypracování
protokolu poroty o udělených Cenách ČBS a předá jej sekretariátu ČBS tak, aby byla
možná jejich evidence a bylo možné s ohledem na termín vyhlášení vítězů soutěže včas
vyrobit diplomy a připravit finanční odměny.
3.2.4 Předsedovi a členům poroty přísluší za jejich činnost podle bodu 3.2.3 odměna ve výši
stanovené výborem ČBS.

3.2.5 Jména oceněných inženýrů a názvy jejich diplomových prací ohlásí ČBS zpět fakultám
a všem soutěžícím. ČBS dále vyhotoví diplomy a připraví pro oceněné šeky.
3.2.6 Ocenění diplomanti budou pozvání k bezplatné účasti na Betonářských dnech v daném
roce. Tituly v podobě diplomů jim budou spolu se šeky veřejně předány vedením ČBS
při slavnostním zahájení těchto Betonářských dnů.

