
Pravidla pro udělování ceny 
Zlaté medaile akademika Quida Záruby  
 

A. Medaile se uděluje každoročně. Každoročně se zpravidla uděluje jedna, výjimečně  
dvě medaile.  

B. Medaili uděluje Česká a slovenská společnost pro mechaniku zemin  
a geotechnické inženýrství, Slovenská asociácia inžienierských geológov  
a společnost SG Geotechnika a.s., která cenu také garantuje a zajišťuje  
organizační a koordinační práce související s jejím udělením. 

C. Cena je určena pro významné osobnosti v oboru za mimořádný přínos k rozvoji  
oboru inženýrské geologie a geotechniky.  

D.  Vyhodnocení provádí nezávislá komise složená ze zástupců: 

1. České a Slovenské společnosti pro mechaniku zemin  
a geotechnické inženýrství 

2. Slovenské asociace inženýrských geologů 
3. Katedry geotechniky Stavební fakulty ČVUT Praha 
4. Ústavu hydrogeologie a inženýrské geologie, Přírodovědecké fakulty, 

UK Praha 
5. Ústav geotechniky Stavební fakulty VÚT Brno 
6. Katedry geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB Ostrava  
7. Katedry geotechniky Stavební fakulty STU Bratislava 
8. Katedry inžinierskej geologie Prirodevedeckej fakulty Univerzity         

Komenského Bratislava  
9. Sponzor a organizátor SG Geotechnika a.s. 

E. Hlasování  

• Každý ze zástupců komise má jeden hlas. 
• Člen komise musí hlasovat osobně. 
• Hlasování členů komise je tajné. 
• Pro udělení ceny musí nominant obdržet minimálně 2/3 hlasů  

přítomných členů komise. 
• Proces vyhodnocování bude řídit předseda komise.  

F. V předsednické komisi se střídají v intervalu jednoho roku zástupci České a Slovenské 
společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství a Slovenské asociace 
inženýrských geologů. 
 

G. Veškeré podklady k nominaci se zasílají každoročně do cca konce března běžného 
roku na adresu tajemnice komise:  

Mgr. Šárka Dvořáková 
tajemnice komise 
SG Geotechnika a.s., Mlýnská 425/70, 602 00 Brno 
Sarka.Dvorakova@geotechnika.cz  



H. Komise zpravidla zasedá týž den, kdy posuzuje nominace na Cenu akademika  
Quida Záruby pro mladé inženýrské geology a geotechniky.  

I. Způsob předání ceny se bude v každém jednotlivém případě řešit společensky 
důstojnou formou individuálně, podle okolností.  

J. Nominaci na cenu může podat kdokoliv včetně zaměstnavatele.  

K. Nominace na cenu musí obsahovat:  

• základní data a zdůvodnění 
• životopis 

Komise si může od nominanta či od nominujícího vyžádat poskytnutí dalších 
podkladů.  

L. Cena se skládá z:  

• diplomu 
• Zlaté medaile akademika Quida Záruby  

Oceněnému bude nabídnuto presentování jejich práce ve formě odborného 
článku v časopise Geotechnika.  

• O proběhlém jednání k udělení zlaté medaile zpracuje aktuální předseda komise zápis. 
V něm uvede souhrnné výsledky hodnocení. Zápis podepíší všichni členové komise. 

• Zápisy z jednání komise a podklady o nominovaném se archivují ve společnosti  
SG Geotechnika a.s. a má k nim přístup tajemnice soutěže a garant soutěže.  

• Na stránkách udělujících společnostní bude zřízena webová stránka, kde budou 
všichni nositelé zlatých medailí uvedeni, včetně jejich odborného CV a důvodů  
pro udělení medaile.  

 

Tato pravidla byla odsouhlasena výbory Slovenské asociace inženýrských geologů,  
České a Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství  
a vedením společnosti SG Geotechnika a.s. dne 19. března 2022.  


