Česká asociace ocelových konstrukcí vyhlašuje ceny za

Vynikající diplomové práce v oboru
ocelové konstrukce
PROPOZICE SOUTĚŽE

1

Předmět ocenění a podoba cen

1.1 Česká asociace ocelových konstrukcí (dále jen ČAOK) vyhlašuje ceny za
vynikající diplomové práce v oboru ocelových konstrukcí (dále jen Ceny ČAOK).
1.2 Ceny ČAOK se udělují dvoukolově – ve fakultních kolech a v celostátním kole.
1.3 Ve fakultních kolech se uděluje „Čestné uznání ČAOK za vynikající
diplomovou práci“ (dále jen Čestné uznání) absolventům technických
univerzit (ČVUT Praha, VUT Brno a VŠB-TU Ostrava), jejichž diplomové práce
byly jako vynikající vyhodnoceny fakultní komisí sestavenou pedagogickým
pracovníkem každé z těchto univerzit, který tím byl pověřen výborem ČAOK.
1.4 V celostátním kole se uděluje titul ČAOK „Vynikající diplomová práce“ (dále
jen Titul) absolventovi technické univerzity ČR (ČVUT Praha, VUT Brno a VŠBTU Ostrava), jehož diplomová práce byla jako vynikající vyhodnocena výborem
ČAOK nebo jím pověřenými osobami.
1.5 Čestné uznání ČAOK za vynikající diplomovou práci má podobu tištěného
diplomu. Je spojeno s odměnou ve výši 1000 Kč a ročním předplatným
časopisu KONSTRUKCE.
1.6 Titul ČAOK „Vynikající diplomová práce“ má podobu tištěného diplomu. Je
spojen s odměnou ve výši 5000 Kč.
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Kategorie cen a jejich počet

2.1 Ceny ČAOK jsou udělovány v obecné kategorii - ocelové konstrukce.
2.2 Na každé z technických univerzit mohou být v příslušném fakultním kole
uděleny maximálně tři Čestná uznání.
2.3 V celostátním kole může být udělen pouze jeden Titul.
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Výběr a hodnocení diplomových prací

3.1 Fakultní kolo
3.1.1 Ve fakultních kolech vybírá diplomové práce k udělení Čestného uznání
pracovník fakulty pověřený tím výborem ČAOK. Jeho úkolem je:
a) Posoudit diplomové práce v oboru ocelových konstrukcí obhajované v daném
kalendářním roce na příslušné fakultě a max. 3 z nich vybrat k udělení
Čestného uznání.
b) Zaslat včas údaje o oceňované diplomové práci a jejím autorovi sekretariátu
ČAOK tak, aby byla možná jejich evidence a bylo možné vyrobit diplom a
připravit finanční odměnu.
c) Zajistit slavnostní předání Cen ČAOK diplomantům – nově jmenovaným
inženýrům během promoce.
d) Zajistit nutnou administrativní agendu spojenou s udělením Cen ČAOK
diplomantům podle pokynu sekretariátu ČAOK.

3.2 Celostátní kolo
3.2.1 Bývalí diplomanti – nově jmenovaní inženýři zašlou ve spolupráci se
sekretariátem ČAOK celou verzi své diplomové práce oceněné Čestným
uznáním na sekretariát ČAOK, a to do 31. března příslušného roku.
3.2.2 Kromě diplomové práce zašlou ocenění diplomanti také:
a) Vyplněný formulář závazné přihlášky.
b) Posudky vedoucího a oponenta diplomové práce.
3.2.3 Výbor ČAOK nebo jím pověřené osoby zhodnotí zaslané diplomové práce. Z
došlých prací bude vybrána jedna práce, které bude udělen titul Vynikající
diplomová práce.
3.2.4 Jméno oceněného diplomanta ohlásí ČAOK zpět všem fakultám a všem
soutěžícím diplomantům. ČAOK dále vyhotoví diplom a připraví šek na 5000
Kč.
3.2.5 Oceněný diplomant bude pozván k bezplatné účasti na konferenci ČAOK v
daném roce. Titul v podobě diplomu mu bude spolu s šekem veřejně předán
vedením ČAOK při slavnostním zahájení této konference.

