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Pravidla soutěže 
„Soutěž o nejlepší závěrečnou práci roku 2017 zaměřenou na řešení  

geotechnických úloh“ 

 
 

1. Organizátoři soutěže 
 

Organizátoři soutěže, společnost Fine, spol. s r.o. a Mott Macdonald Praha, spol. s r.o., (dále jen „organizátor“), 
organizují soutěž s názvem „Soutěž o nejlepší závěrečnou práci roku 2017 zaměřenou na řešení geotechnických 
úloh“ (dále jen „soutěž“). 
 
2. Cíl soutěže 
 

Cílem soutěže je posílit prestiž geotechnického oboru na vysokých školách v České a Slovenské republice, 
umožnit soutěžícím ukázat své schopnosti a pomoci jim prosadit se v praxi. 
 
Pravidla soutěže 
 
3. Podmínky účasti v soutěži 
 

Soutěž se vyhlašuje v kategorii (i) bakalářská práce a (ii) diplomová práce. 
 
Soutěže se mohou zúčastnit absolventi stavebních oborů vysokých škol České a Slovenské republiky, 
kteří v akademickém roce 2016/2017 podají a úspěšně obhájí bakalářskou, resp. diplomovou práci 
zaměřenou na řešení geotechnických úloh. 
 
Práce může být do soutěže přihlášena pouze jednou a v jedné kategorii. 
 
Po obhajobě práce, resp. absolvování státní závěrečné zkoušky, nejpozději však do 6. října 2017 doručí absolvent 
na adresu společnosti Fine spol. s r. o., Závěrka 12, 169 00 Praha 6 následující podklady: 
 
-  jeden úplný výtisk bakalářské, resp. diplomové práce, (pokud možno, dodat rovněž v PDF formátu) 
-  kopii posudku oponenta a vedoucího bakalářské, resp. diplomové práce, 
-  potvrzení o obhájení práce, 
-  závaznou přihlášku do soutěže s čitelně vyplněnými kontaktními informacemi, 
-  doporučení vedoucího bakalářské, resp. diplomové práce k zařazení práce do soutěže (není nutné). 
 
4. Hlavní kritéria pro hodnocení prací 
 

- Vhodnost výběru aplikace a použitých metod řešení zadané úlohy 

- Přínos a možnosti praktického využití získaných výsledků 

- Celková úroveň práce 

 
5. Hodnotitelská komise 
 

Hodnotitelská komise je sestavena minimálně ze 3 členů – jeden zástupce vysoké školy, jeden zástupce 
společnosti Fine a jeden zástupce společnosti Mott Macdonald Praha, spol. s r.o.. Předsedou komise je zástupce 
společnosti Fine. Členem hodnotitelské komise nemůže být vedoucí přihlášené bakalářské, resp. diplomové práce. 
 
6. Průběh soutěže 
 

Hodnocení prací probíhá ve dvou kolech. V 1. kole soutěže vybere hodnotitelská komise 4 až 8 nejlepších 
bakalářských a 4 až 8 nejlepších diplomových prací, jejichž autoři budou pozváni do 2. kola k osobní prezentaci 
své práce. V tomto kole určí hodnotitelská komise pořadí bakalářských, resp. diplomových prací na prvních třech 
místech a navrhne jejich ocenění s ohledem na přidělené finanční prostředky. Připouští se možnost vyhodnocení 
dvou prací na stejném umístění, případně některé umístění neobsadit.  
Hodnotitelská komise dále rozhodne, zda budou bakalářské, resp. diplomové práce, které se neumístí na prvních 
třech místech v tematických skupinách, oceněny za vynikající úroveň. Způsob práce a vlastní rozhodnutí o 
stanovení pořadí je plně v pravomoci hodnotitelské komise. Veškeré podklady předává předsedovi hodnotitelské 
komise pověřený pracovník společnosti Fine. 
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7. Vyhlášení výsledků soutěže 
 

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne na konferenci ZAKLÁDÁNÍ STAVEB BRNO 2017. Diplomy a  
odměny předá autorům vítězných prací předseda hodnotitelské komise nebo jím pověřená osoba v průběhu 
konference. Vítězná bakalářská a diplomová práce bude uveřejněna v časopisu Geotechnika. 
 
8. Ceny 
 

Autoři nejlepších prací budou oceněny finanční odměnou. 
 
Odměny v kategorii bakalářská práce: 
 

- 1. místo…10 000 Kč 

- 2. místo…..5 000 Kč 

- 3. místo…..2 500 Kč 

 
Odměny v kategorii diplomová práce: 
 

- 1. místo…20 000 Kč 

- 2. místo…10 000 Kč 

- 3. místo…..5 000 Kč 

 
Odměny budou vyplaceny do 6 týdnů od vyhlášení výsledků soutěže. 
 
9. Časový plán soutěže 
 
 
 

 6. října 2017   -  Termín pro doručení podkladů 

 Říjen 2017    -  Vyhlášení výsledků 1. kola a kontaktování soutěžících e-mailem příp. telefonicky 

 Konec října 2017  -  2. kolo soutěže - osobní prezentace soutěžních prací 

       (místo konání 2. kola bude upřesněno) 

 13. listopadu 2017   -  Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen na konferenci 

       ZAKLÁDÁNÍ STAVEB BRNO 2017 

 Listopad 2017   -  uveřejnění výsledků soutěže na internetových stránkách organizátora 
 

 

10. Závěrečná ustanovení 
 

Organizátor soutěže hradí cestovní náklady (autobus, vlak - ČR, SR) účastníkům 2. kola a slavnostního vyhlášení 
výsledků soutěže. 
 
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo použít části prací a informace o jejich autorech ve svých informačních a 
reklamních materiálech, zveřejňovat je v časopisech, umísťovat je na internetových stránkách organizátora apod. 
 
Hodnotitelská komise si vyhrazuje právo změnit způsob rozdělení cen nebo neudělit cenu v případě nedostatečné 
kvality či využitelnosti oceněných prací. 
 
Práce přihlášené do soutěže ani další předané materiály se nevrací ! 
(lze si jej vyzvednout osobně po telefonické dohodě) 
 
Ve všech sporných otázkách či výjimečných okolnostech platí konečné rozhodnutí hodnotitelské komise. 
 
Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. 
 
Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výsledky soutěže nelze zpochybnit soudní cestou. 
 
 
 
V Praze dne 13.07.2017 


