STATUT
CENA DĚKANA FA ČVUT
OCENĚNÍ
UDĚLOVANÉ DĚKANEM
FAKULTY ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE

Statut ceny Děkana Fakulty architektury ČVUT z 20. 9. 2021
ve znění změn z 20. 5. 2022.

Statut
Cena děkana FA ČVUT
Ocenění udělované děkanem Fakulty architektury ČVUT v Praze

PREAMBULE
Cena děkana FA ČVUT je oceněním mimořádných semestrálních, diplomových,
dizertačních a vědecko-výzkumných prací za daný akademický rok. Cílem ceny
je prezentace excelentní tvůrčí práce studentek a studentů FA ČVUT a reflexe kvality
a směřování výuky na FA ČVUT.

VYHLAŠOVATEL
Děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze

KATEGORIE
— Cena děkana FA ČVUT za ateliérový projekt prvního ročníku
— Cena děkana FA ČVUT za ateliérový projekt v kategorii
— Architektura
— Urbanismus
— Krajinářská architektura
— Design
Mimo výše uvedených cen může být ateliérovému projektu udělena
— Cena za mimořádný počin v kategorii
— development
— experimentální projekt
— památková péče
— udržitelnost
— v další kategorii dle rozhodnutí poroty
— Cena děkana FA ČVUT za diplomní práci
— Cena děkana FA ČVUT za teoretickou semestrální práci
— Cena děkana FA ČVUT za vědu a výzkum

O udělení cen rozhoduje porota v čele s děkanem. V každé kategorii je možné udělit
jen jednu cenu. Ceny děkana nemusí být uděleny ve všech vypisovaných kategoriích.

ORGANIZACE
Kancelář děkana FA ČVUT
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OKRUH ÚČASTNÍKŮ
Studenti FA ČVUT (bakalářského, magisterského a doktorského studia) –
jednotlivci nebo týmy.

PŘEDMĚT OCENĚNÍ
Předmětem ocenění jsou studentské projekty a práce vypracované
v rámci výuky na FA ČVUT v daném akademickém roce.

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE
Příslušný akademický rok

TERMÍN SBĚRU NOMINACÍ
Konec letního semestru příslušného akademického roku

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ A OCENĚNÝCH
Zimní semestr následujícího akademického roku

POROTA
O udělení Ceny děkana rozhodují odborné poroty složené ze zástupců FA ČVUT
a externích odborníků, jmenované děkanem:
— P
 orota pro hodnocení ateliérových a diplomových projektů :
Sedmičlenná odborná porota složená z děkana FA ČVUT a šesti externích
odborníků jmenovaných děkanem, s přihlédnutím k zastoupení všech kategorií.
— P
 orota pro hodnocení teoretických semestrálních a vědecko-výzkumných prací :
Sedmičlenná odborná porota složená z děkana, proděkana pro vědu,
výzkum a uměleckou činnost, jednoho interního člena a čtyř externích
expertů jmenovaných děkanem.
Za člena poroty nelze jmenovat více jak tři členy z poroty předešlého ročníku.
Porota si na posouzení návrhů může přizvat specialistu z příslušné oblasti.
Přizvaní specialisté mohou přednést svůj názor, nemohou se ale zúčastnit
rozhodování poroty a hlasování.
Porota připraví ze své činnosti zprávu.
Porotě náleží za její práci odměna.
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CENY A ODMĚNY
Všichni vítězové obdrží diplomy, cenu a finanční odměnu.
Cena má formu sochařského díla.
V případě, že je oceněn autorský tým:
— v
 šichni členové týmu obdrží cenu a diplom
— fi
 nanční odměna bude mezi členy týmu rozdělena rovným dílem
Všichni nominovaní na vítěze obdrží diplomy.
V případě, že je oceněn autorský tým, obdrží diplom všichni členové týmu.
Všichni vítězové obdrží finanční odměnu:
— A
 teliérový projekt
vítěz kategorie — 20 000 Kč
mimořádný počin — 10 000 Kč
— T
 eoretická semestrální práce
vítěz — 20 000 Kč
— D
 iplomová práce
vítěz — 30 000 Kč
— V
 ěda a výzkum
vítěz — 40 000 Kč

PREZENTACE NOMINOVANÝCH A OCENĚNÝCH
— n
 a webových stránkách Fakulty architektury ČVUT v Praze
a v elektronickém sborníku
— n
 a výstavě nominovaných a oceněných projektů a prací
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CENA DĚKANA FA ČVUT
ZA ATELIÉROVÝ PROJEKT PRVNÍHO ROČNÍKU

NOMINACE
— k
 aždý vedoucí ateliéru prvního ročníku může nominovat 1 projekt
za daný akademický rok

PŘEDMĚT OCENĚNÍ
— a
 teliérové projekty studentů prvního ročníku z druhého semestru
(Základy architektonického navrhování II, Základy krajinářského navrhování II,
Základy designu II) za daný akademický rok

PODKLAD PRO HODNOCENÍ
— p
 ortfolio ateliérového projektu v uzavřené elektronické formě
(1 soubor ve formátu pdf)

PRŮBĚH HODNOCENÍ
— h
 odnocení poroty je tříkolové
— v
 prvním kole posuzuje projekty každý člen poroty samostatně;
vybere nejméně jeden a nejvíce tři projekty k hodnocení do druhého kola
— v
 druhém kole posuzuje projekty porota společně; z projektů vybraných
jednotlivými porotci v prvním kole určí zpravidla tři projekty
jako nominace na vítěze
— v
 e třetím kole určí porota hlasováním vítěze
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CENA DĚKANA FA ČVUT
ZA ATELIÉROVÝ PROJEKT

NOMINACE
— k
 aždý vedoucí ateliéru může nominovat 2 projekty
za daný akademický rok

PŘEDMĚT OCENĚNÍ
— a
 teliérové projekty z 2. – 5. ročníku všech programů studia za daný akademický rok,
kromě diplomového projektu, rozdělené do 4 hlavních kategorií:
— Architektura
— Urbanismus
— Krajinářská architektura
— Design
— M
 imo hlavních cen může být udělena mimořádná cena v kategorii
— development
— experimentální projekt
— památková péče
— udržitelnost

PODKLAD PRO HODNOCENÍ
— p
 ortfolio ateliérového projektu v uzavřené elektronické formě
(1 soubor ve formátu pdf)

PRŮBĚH HODNOCENÍ
— h
 odnocení poroty je tříkolové
— v
 první kole posuzuje projekty každý člen poroty samostatně;
v každé z hlavních kategorií vybere nejméně jeden a nejvíce tři projekty
k hodnocení do druhého kola
— v
 druhém kole posuzuje projekty porota společně; z projektů vybraných
jednotlivými porotci v prvním kole určí zpravidla tři projekty v každé
z hlavních kategorií jako nominace na vítěze
— v
 e třetím kole určí porota hlasováním vítěze jednotlivých kategorií
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CENA DĚKANA FA ČVUT
ZA DIPLOMOVOU PRÁCI

NOMINACE
— k
 aždý vedoucí ateliéru může nominovat nejvýše 1 práci
za daný akademický rok
— k
 aždá komise pro obhajobu diplomových prací může nominovat 1 práci

PŘEDMĚT OCENĚNÍ
— d
 iplomové práce všech programů studia za daný akademický rok

PODKLAD PRO HODNOCENÍ
— p
 ortfolio diplomové práce v uzavřené elektronické formě
(1 soubor ve formátu pdf)

PRŮBĚH HODNOCENÍ
— h
 odnocení poroty je tříkolové
— v
 prvním kole posuzuje projekty každý člen poroty samostatně;
v každé kategorii vybere nejméně jeden a nejvíce tři projekty
k hodnocení do druhého kola
— v
 druhém kole posuzuje projekty porota společně;
z projektů vybraných jednotlivými porotci v prvním kole určí
zpravidla tři projekty jako nominace na vítěze
— v
 e třetím kole určí porota hlasováním vítěze
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CENA DĚKANA FA ČVUT
TEORETICKOU SEMESTRÁLNÍ PRÁCI

NOMINACE
— v
 edoucí semestrálních prací prostřednictvím vedoucího ústavu

PŘEDMĚT OCENĚNÍ
— t eoretická semestrální práce
— d
 iplomní seminář

PODKLAD PRO HODNOCENÍ
— plné znění práce v uzavřené elektronické formě (1 soubor ve formátu pdf)
— t extové zdůvodnění nominace od vedoucího práce (max. 800 znaků)

PRŮBĚH HODNOCENÍ
— h
 odnocení poroty je tříkolové
— p
 ráce se posuzují na základě
— zdůvodnění nominace od vedoucího práce
— p
 lného znění práce
— v
 prvním kole posuzuje práce každý člen poroty samostatně;
vybere nejméně jednu a nejvíce tři práce k hodnocení do druhého kola
— v
 e druhém kole posuzuje práce porota společně; z prací vybraných jednotlivými
porotci v prvním kole určí zpravidla tři práce jako nominace na vítěze
— v
 e třetím kole určí porota hlasováním vítěze
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CENA DĚKANA FA ČVUT
ZA VĚDU A VÝZKUM

NOMINACE
— komise pro obhajoby dizertačních prací
— školitelé
— vedoucí ústavů podílejících se na doktorských studijních programech

PŘEDMĚT OCENĚNÍ
— dizertační práce
— vědecko-výzkumná práce
— odborná publikace
— odborný článek publikovaný v impaktovaném nebo recenzovaném periodiku

PODKLAD PRO HODNOCENÍ
— p
 lné znění práce / publikace v uzavřené elektronické formě
(1 soubor ve formátu pdf)
— a
 notace práce (max. 1800 znaků)
— t extové zdůvodnění nominace od nominující osoby / komise (max. 800 znaků)

PRŮBĚH HODNOCENÍ
— h
 odnocení poroty je tříkolové
— v
 prvním kole posuzuje práce každý člen poroty samostatně;
vybere nejméně jednu a nejvíce tři práce k hodnocení do druhého kola
— v
 e druhém kole posuzuje práce porota společně; z prací vybraných jednotlivými
porotci v prvním kole určí zpravidla tři práce jako nominace na vítěze
— v
 e třetím kole určí porota hlasováním vítěze
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