20. ROČNÍK PŘEHLÍDKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ (2019)
VYHLAŠOVATEL PŘEHLÍDKY
Česká komora architektů, Josefská 34/6, 118 00 Praha 1
SEKRETÁŘ PŘEHLÍDKY
Mgr. Tereza Zemanová, e-mail: tereza.zemanova@cka.cz, tel.: +420 513 039 101, +420 777
464 453
CÍL PŘEHLÍDKY
Cílem Přehlídky je porovnání úrovně kvality výuky na vysokých školách zaměřených
na výuku architektury v České republice. Vyhlášením Přehlídky chce Česká komora architektů
přispívat ke zvyšování standardu architektonického školství.
PŘEDMĚT PŘEHLÍDKY
Předmětem Přehlídky jsou úspěšně obhájené diplomové práce absolventů architektonických
oborů na vysokých školách v akademickém roce 2018/2019.
VYHLÁŠENÍ PŘEHLÍDKY
20. ročník Přehlídky diplomových prací bude vyhlášen na webových stránkách www.cka.cz.
ÚČAST NA PŘEHLÍDCE
Přehlídky se mohou zúčastnit absolventi vysoké školy, kteří v příslušném akademickém roce
úspěšně obhájí svoji diplomovou práci na některé z vysokých škol a fakult poskytujících
architektonické vzdělání v akreditovaném magisterském studijním oboru zaměřeném
na architekturu, urbanismus nebo krajinářskou architekturu a zařazeným Českou komorou
architektů na seznam škol s uznaným vzděláním a příbuzným vzděláním:
ARCHIP Praha, ČVUT v Praze - Fakulta architektury, ČVUT v Praze - Fakulta stavební, VUT
v Brně - Fakulta architektury, VUT v Brně - Fakulta stavební, TU Liberec - Fakulta architektury,
VŠB TU Ostrava - Fakulta stavební, MZLU Brno – Zahradnická fakulta, VŠUP v Praze, AVU
v Praze, FAPPZ – Česká zemědělská univerzita v Praze.
PODKLADY PRO ÚČAST NA PŘEHLÍDCE
Přihláška a soutěžní podmínky včetně závazné předlohy soutěžního panelu A1 jsou
k dispozici na www.cka.cz v oddíle: ČKA/Přehlídka diplomových prací. Současně lze soutěžní
podmínky získat v elektronické formě na vyžádání u sekretáře soutěže.
PŘIHLÁŠKA
Do 20. ročníku Přehlídky diplomových prací je možné se přihlásit
do 17. 7. 2019 do 15:00 hod.

od 22. 5. 2019

Přihlásit se lze jedním z následujících způsobů:
1. odevzdáním vytištěné a podepsané přihlášky a soutěžní dokumentace
v elektronické podobě v Kanceláři ČKA v Praze nebo v Brně,
2. zasláním vytištěné
a podepsané
přihlášky
a soutěžní dokumentace
v elektronické podobě na adresu Kanceláře ČKA v Praze nebo Brně,
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3. zasláním přihlášky elektronicky na email recepce@cka.cz a soutěžní
dokumentace přes službu uschovna.cz na email recepce@cka.cz.
V případě přihlášení formou 3. se přihláška považuje za podanou po obdržení
potvrzujícího emailu ze strany ČKA.
Adresa: Česká komora architektů, Josefská 34/6, 118 00, Praha 1 nebo Starobrněnská 16/18,
602 00, Brno.
POŽADOVANÁ SOUTĚŽNÍ DOKUMENTACE
1. Soutěžní panely:
Dva prezentační panely formátu A1 na výšku v digitální podobě. Výběr se ponechává
na autorovi, přičemž:
- první/hlavní panel by měl obsáhnout kompletní diplomovou práci včetně krátké autorské
zprávy v českém a anglickém jazyce,
- na druhém/doplňkovém panelu by měla být diplomová práce blíže specifikována (skici, řezy,
situace apod.).
Porotě pro rozhodování jsou předkládány oba panely, na výstavách je prezentován pouze jeden
- první/hlavní panel.
Grafická dokumentace na panelu bude upravena dle závazně stanovené předlohy (příloha č. 1).
2. Vizualizace:
Vizualizace ve formátu A5 při rozlišení 300 dpi:
- formáty bitových obrázků: eps, tif, jpg
- formáty vektorových obrázků: ai, eps;
u vektorových obrázků požadujeme všechny texty převést do křivek.
3. Textová část:
Textová část obsahuje textovou průvodní zprávu v českém jazyce a anotaci v anglickém jazyce
v dokumentu Word nebo PDF ve formátu A4 na výšku, typ písma Times New Roman (nepoužívat
Caps Lock).
- textová průvodní zpráva v českém jazyce bude zpracována v maximálním rozsahu 1900 znaků
včetně mezer;
- anotace v anglickém jazyce bude zpracována v maximálním rozsahu 800 znaků včetně mezer.
POROTA
Představenstvo ČKA jmenovalo do poroty tyto členy:
Složení poroty: Ing. arch. Radek Jiránek, Ing. arch. Ing. Eva Kovářiková, Ing. arch.
MgA. David Mateásko, Mgr. Martina Mertová, Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D.

KRITÉRIA HODNOCENÍ
Porota hodnotí předložené práce bez ohledu na druh zadání diplomové práce. Základním
kritériem hodnocení je architektonická kvalita předložené práce. Porota může vyloučit
z posuzování ty přihlášené diplomové práce, jejichž dokumentace nesplňuje formální a obsahové
požadavky soutěžních podmínek. Dále zváží vyloučení těch prací, které nebyly doručeny
v termínu stanoveném soutěžními podmínkami.
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CENY A ODMĚNY




První cena se stanovuje ve výši 25 000 Kč
Druhá cena ve výši 15 000 Kč
Třetí cena ve výši 10 000 Kč

Dále budou uděleny Zvláštní ceny partnerů.
Porota má právo některé ceny neudělit, případně udělit více cen či odměn, při zachování
celkového součtu finančních prostředků na ceny stanovených.
HARMONOGRAM
 přihlášení do soutěžní přehlídky odevzdání soutěžních návrhů: od 22. 5. 2019 do 17. 7.
2019 do 15:00 hod.
 zasedání poroty: 20. 8. 2019
 vyhlášení výsledků: 8. 10. 2019
ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘEHLÍDKY
Výsledky ve formě protokolu budou účastníkům přehlídky zaslány e-mailem a uveřejněny
na www.cka.cz v oddíle: ČKA/Přehlídka diplomových prací a to po oficiálním vyhlášení výsledků
v říjnu 2019.
PROPAGACE
Diplomové práce přihlášené do Přehlídky budou po slavnostním vyhlášení výsledků vystaveny
v prostorách kanceláře ČKA v Josefské ulici 34/6 v Praze. Následně budou vystaveny
na vybraných školách či jiných vhodných místech v České republice.
Česká komora architektů vydá katalog 20. Přehlídky diplomových prací (2019).
Výsledky Přehlídky budou dále publikovány v Bulletinu ČKA a v dalším odborném tisku,
odborných časopisech a denním tisku.
Soutěžní dokumentace zůstává majetkem vyhlašovatele přehlídky s právem publikování
v Katalogu Přehlídky diplomových prací. Odevzdáním své diplomové práce do Přehlídky vyslovují
účastníci souhlas se všemi podmínkami a dávají souhlas poskytovateli zvláštní ceny použít
oceněnou práci pro své reklamní a propagační účely.
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