STATUT
STUDENTSKÉ SOUTĚŽE
„CENA DOC. MILANA ROCHLY“
1. Úvodní ustanovení
1.1.

Studentská soutěž „Cena doc. Milana Rochly“ je vyhlašována každoročně a je
určena pro studenty prezenčního studia bakalářského studijního programu
Stavební inženýrství, oboru Pozemní stavby, a to bez ohledu na ročník studia.

1.2.

Účast v soutěži je studentům doporučena a mohou se jí zúčastnit jednotlivci popř. i
kolektivy.

1.3.

Soutěž je vyhlašována na počátku akademického roku k datu 1.října.

2. Předmět soutěže
2.1

Předmětem soutěže je návrh řešení stavby, u níž budou uplatněny nejnovější
poznatky v oboru, a to se zaměřením na oblast nových trendů a moderních
řešení energeticky úsporných budov, jejich nosných i nenosných konstrukcí,
technologií a technických zařízení.

3. Přihlášení do soutěže
3.1

Soutěžní práce je možné do soutěže přihlásit průběžně kdykoli od data jejího
vyhlášení, nejpozději však do 30. dubna kalendářního roku následujícího po jejím
vyhlášení, a to e-mailem na adresu vedoucího studijního oboru Pozemní stavby
(stepanek.l@fce.vutbr.cz).

3.2

Přihláška bude obsahovat:
jméno autora (jména autorů) s ročníkem studia, název práce a abstrakt (do 200
slov).

4. Termín a adjustace soutěžní práce pro odevzdání
4.1

Termín odevzdání soutěžních prací pro jejich hodnocení je stanoven nejpozději do
31. května kalendářního roku následujícího po vyhlášení daného ročníku soutěže.

4.2

Soutěžní práce ve formě „seminární práce“ budou ve stanoveném termínu
odevzdány vedoucímu studijního oboru Pozemní stavby.

4.3

V úvodu textové části bude uveden předmět a cíl práce.

4.4

Textová popř. i výpočtová část na formátech A4 bude společně svázána
v nerozebíratelné vazbě. Případné grafické přílohy (výkresy), pokud jsou součástí
soutěžní práce, budou složeny na formát A4 a vloženy do samostatné složky, na
jejíž levé vnitřní straně bude uveden seznam vložených příloh.

4.5

Svázaná textová a výpočtová část a složka s přílohami budou opatřeny titulní
stranou, jejíž vzory jsou přílohou tohoto statutu.

5. Hodnocení soutěžních prací
5.1

Soutěžní práce budou posuzovány sedmičlennou hodnotící komisí tvořenou jedním
zástupcem z každého ústavu fakulty, který garantuje studijní zaměření oboru
Pozemní stavby.

5.2

Předsedou komise bude vedoucí studijního oboru Pozemní stavby. Členové komise
budou jmenováni vedoucím studijního oboru na návrh Oborové rady.

5.3

Komise soutěžní práce posoudí nejpozději do 15. června daného roku a současně
stanoví pořadí pro ocenění s přiznáním finanční odměny:
1. místo (10.000.- Kč), 2. místo (6.000.-Kč), 3. místo (4.000.-Kč).

5.4

Při posuzování prací má komise právo některé místo ocenění neudělit.

6. Vyhlášení výsledků soutěže
5.2

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a ocenění vítězných prací proběhne v den
promocí absolventů bakalářského studijního programu (v prvním týdnu měsíce
července), a to i v případě, že autorem (autory) oceněné soutěžní práce bude
student (studenti) nižšího než absolventského ročníku.

7. Závěrečné ustanovení
7.1 Statut studentské soutěže Cena doc. Milana Rochly nabývá účinnosti od počátku
akademického roku 2013/2014.
7.2 Znění statutu soutěže může být měněno pouze na základě usnesení Oborové rady
oboru Pozemní stavby. Jakákoli změna statutu bude bezprostředně zveřejněna na
www stránkách fakulty.
V Brně dne 2. 9. 2013

Přílohy:
1. vzor titulní stany svázané textové části soutěžní práce
2. vzor titulní stany složky s přílohami soutěžní práce

příloha č. 1: Vzor titulní stany svázané textové části soutěžní práce

příloha č. 2: Vzor titulní stany složky s přílohami soutěžní práce

