MEMORIÁL

ANTONÍNA FAJKOŠE
SOUTĚŽ, KTERÁ TĚ NASMĚRUJE K ÚSPĚŠNÉ KARIÉŘE!

V oboru střech chybí odborníci… Pokud se tvá práce věnuje střeše
(z jakéhokoliv hlediska - konstrukce, statika, tepelná technika, akustika,
architektura, historie atd.), přihlas ji a může začít tvá kariéra v tomto oboru!
Připraveny jsou i zajímavé ceny v celkové hodnotě 60 tisíc Kč.
Můžeš přihlásit jakoukoliv svoji studentskou práci (seminární, ateliérovou,
ročníkovou, bakalářku, diplomku apod.)

MAF2019
Milí studenti,
jsme rádi, že vás zaujala soutěž Memoriál Antonína Fajkoše. Vznikla jako vytvoření
trvalé připomínky Doc. Ing. Antonína Fajkoše, CSc., významného mezinárodního
specialisty na střechy, který v roce 2010 předčasně podlehl zákeřné nemoci.
Doc. Ing. Antonín Fajkoš, CSc., byl jedním z předních odborníků na problematiku
plochých i šikmých střech. Jeho jméno bylo, a stále je, dobře známé všem, kdož se
pohybují ve střechařském oboru.
Vyučoval na Stavební fakultě VUT v Brně a vedle pedagogické činnosti byl
členem vědecké rady Evropské společnosti pro výzkum střech, přednášel doma
i v zahraničí, publikoval v odborných titulech a je autorem či spoluautorem několika vysokoškolských skript, katalogů a knih. Provozoval také znaleckou kancelář
se zvláštní specializací na střechy, kde se zabýval především sanacemi defektních střech.
Také jeho přednášky na fakultě byly vyhlášené! Proto je znovu navštěvovali i ti,
kteří je v minulosti již absolvovali. Jako potvrzení tohoto výjimečného vztahu pedagoga se svými žáky, je soutěž určena právě studentům. Těm, kterým se docent
Fajkoš celý život věnoval…
Cílem soutěže je vyhledávat talentované studenty a podpořit jejich zájem o střechy. Takto se možná podaří nalézt a vyprofilovat nové docenty Fajkoše.
Přejeme vám a vašim projektům mnoho úspěchů!
Pořadatelé ze Sdružení Memoriálu Antonína Fajkoše, z.s.
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O SOUTĚŽI
9. ročník studentské soutěže je určen pro práce zpracované v období
1. 9. 2018 do 30. 8. 2019.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:
• GRAFICKÁ PRÁCE NA TÉMA STŘECHY
• TEXTOVÁ PRÁCE NA TÉMA STŘECHY

• NEJZAJÍMAVĚJŠÍ DETAIL STŘECHY
• JUNIOR STAR

Odevzdání soutěžních návrhů: 15. 10. 2019
Slavnostní vyhlášení výsledků: 7. 2. 2020

SOUTĚŽÍCÍ
Soutěž je určena studentům všech vysokých škol v České a Slovenské republice.
Přihlašovat lze všechny typy vysokoškolských prací (seminární, ateliérové, ročníkové,
bakalářské, magisterské, diplomové, doktorské apod.) souvisejících se STŘECHAMI.
Soutěžící se mohou do každé kategorie přihlásit maximálně s jedním soutěžním projektem. Soutěže se mohou účastnit studenti jednotlivě nebo maximálně ve dvojicích.

VYHLAŠOVATEL:
Sdružení Memoriálu Antonína Fajkoše, z.s.

AKTUALITY O SOUTĚŽI SLEDUJETE NA WEBU
http://memorial-af.cz/

NA FACEBOOKU
fb.me/memorialAF
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SPECIFIKACE SOUTĚŽNÍCH KATEGORIÍ
• GRAFICKÁ PRÁCE NA TÉMA STŘECHY
 o této kategorie je možné přihlašovat projekty veškerých staveb, kde je střecha
D
významným prvkem nebo u kterých je střecha řešena netradičním způsobem.

• TEXTOVÁ PRÁCE NA TÉMA STŘECHY
 o této kategorie je možno přihlašovat práce, které nemají charakter projektu
D
a jejichž obsah má souvislost se střechami.

• NEJZAJÍMAVĚJŠÍ DETAIL STŘECHY
 o této kategorie je možno hlásit dílčí části projektů, řešící podrobně jakýkoliv
D
konstrukční prvek střechy.

• JUNIOR STAR
 o této kategorie je možno přihlašovat jakékoliv studentské práce související se
D
střechami – které ale nejsou závěrečnými pracemi.

POVINNÉ DOKUMENTY
- Vyplněná přihláška (dostupná na na webu http://memorial-af.cz/)
• Údaje o soutěžícím
• Název práce a její stručná charakteristika
• Označení přihlašované kategorie
• Datum dokončení a typ práce
• Potvrzení odborného garanta
- Prohlášení soutěžícího
- Fotografie soutěžícího (JPEG, PNG)
- Soutěžní práce (zasílat pouze podklady mající bezprostřední souvislost se střechami – platí zejména pro kategorii Grafická práce/NE situace, základy apod….)
Po formální stránce se na soutěžní práci nevztahují žádné požadavky.
Poznámka:
Soutěžní práce se zaslaným posterem budou automaticky zařazeny do soutěže
o Cenu veřejnosti.
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ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU
Soutěžní práce se všemi náležitostmi (přihláška + prohlášení + foto)
je nutno poslat nejpozději

15. 10. 2019

na email Memoriálu Antonína Fajkoše. Při větším objemu dat doporučujeme využít
např. službu Úschovna.
email: memorial.af@gmail.com

HODNOCENÍ
Přihlášené práce hodnotí odborná porota ve složení Ing. Gabriela Fajkošová,
Prof. Ing. Jozef Oláh, PhD. (STU Bratislava), Ing. Tomáš Petříček (VUT Brno),
Ing. Josef Remeš (VUT Brno), Josef Krupka (znalec v oboru střech), Ing. Jan
Plachý, PhD. (VŠTE České Budějovice), Ing. Alena Georgiadisová (redakce Střechy-Fasády-Izolace) a přizvaní odborníci v oboru střech.
V anonymním hodnocení přidělují porotci jednotlivým pracem bodové hodnocení.
Vítězi se stávají ti, kdož součtem hodnocení jednotlivých porotců dosáhnou nejvyššího počtu bodů. V kategoriích Grafická práce, Textová práce a Nejzajímavější
detail jsou oceňována první tři místa, v kategorii Junior Star pouze absolutní vítěz.
Při hodnocení porotou je důraz kladen na správnost technického řešení, proveditelnost a přehlednost zpracování.

CENA VEŘEJNOSTI
Nově bude letos soutěžní práce hodnotit i široká veřejnost (týká se jen prací se
zaslaným posterem). Vítězem se stane autor soutěžního návrhu, který obdrží při
hlasování nejvyšší počet hlasů (bez rozlišení kategorií).
Veřejné hlasování bude probíhat na webu http://memorial-af.cz/ v termínu od
15. 10. 2019 do 31. 12. 2019.
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PARTNEŘI

ZÁŠTITY

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

MAF2019

