
Nadace The Bakala Foundation 
 

ve spolupráci s The Design Museum v Londýně, 
 

Nadačním fondem Kaplicky Centre 
 

a Českou komorou architektů 
 

vyhlašuje 8. ročník soutěže 
 
 

Kaplicky Internship 
 
 

V Praze dne 30. května 2022 
 
 

 
 
 
 

Soutěžní podmínky 
 
 
 

Kaplicky Internship je kategorií Přehlídky diplomových prací, jejímž vyhlašovatelem je Česká 
komora architektů (ČKA). Přehlídka diplomových prací a její soutěžní podmínky jsou 
zveřejněny na webových stránkách www.cka.cz a www.diplom.ky.  
Kaplicky Internship je současně vyhlášen na webových stránkách 
www.bakalafoundation.org.  
 
Vyhlašovatel Kaplicky Internship 
Nadace The Bakala Foundation, Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1 – Malá Strana 
 
Tajemnice soutěže 
Mgr. Petra Judová, e-mail: judova@bakalafoundation.org, tel.: +420 736 634 469 
 
Předmět soutěže 
Předmětem soutěže jsou úspěšně obhájené diplomové práce absolventů/absolventek 
architektonických oborů na českých vysokých školách v akademickém roce 2022/2023. 
 
Účel soutěže 
Účelem soutěže je podpora čerstvých absolventů/absolventek architektonických oborů 
vysokých škol České republiky. Vyhlašovatel je veden snahou poskytnout českým a 
slovenským absolventům/absolventkám architektury možnost získání praxe v prestižním 
zahraničním architektonickém ateliéru, a tím napomoci k získání praktických zkušeností  
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a kontaktů v zahraničí.  
 
Účast v soutěži 
Soutěže Kaplicky Internship se mohou zúčastnit absolventi/absolventky architektonických 
oborů českých vysokých škol, kteří mají české nebo slovenské občanství a v příslušném roce 
úspěšně obhájí svoji diplomovou práci na některé z následujících škol/fakult: 
 
ARCHIP s.r.o. 
Akademie výtvarných umění v Praze 
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury 
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební 
Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební 
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 
 
Soutěžní práce mohou být do soutěže přihlášeny pouze autory/autorkami. Soutěžícím je 
vždy autor/ka, který/která také přebírá případné ocenění díla.  
 
V případě, že je práce vypracována pod odborným vedením člena/členky poroty, daný/á 
člen/ka se zdrží hlasování při hodnocení dotčené práce.  
 
Soutěžící nesmí být členy/členkami poroty nebo zaměstnanci/zaměstnankyněmi 
vyhlašovatele soutěže. Současně nesmí být manžely/manželkami, příbuznými, trvalými 
projektovými partnery, bezprostředními nadřízenými či spolupracovníky/spolupracovnicemi 
členů/členek poroty a osob, které se zúčastnily přípravy podmínek.  
 
Soutěžící musí být občanem/občankou České republiky nebo Slovenské republiky.  
 
Druh soutěže 
Soutěž je vyhlášena jako neanonymní, dvoukolová. 
 
Jazyk soutěže 
Podklady pro první kolo soutěže budou dodány v českém jazyce. V případě postupu do 
druhého kola dodají finalisté/finalistky podklady (definované níž) v jazyce anglickém. Finále 
proběhne ve formě osobní prezentace před mezinárodní porotou v anglickém jazyce.  
 
Přihláška 
Přihlásit se do soutěže je možné od 1. června do 20. července prostřednictvím elektronické 
přihlášky do Přehlídky diplomových prací na webu https://diplom.ky/. Přihláška se považuje 
za podanou po obdržení potvrzujícího e-mailu ze strany ČKA.  
 
Soutěžní dokumentace pro první kolo 
Soutěžní dokumentace je pro první kolo Kaplicky Internship shodná s dokumentací 
požadovanou pro Přehlídku diplomových prací ČKA (viz Soutěžní podmínky Přehlídky 
diplomových prací zveřejněné na webu https://diplom.ky/.)  
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Soutěžní podklady pro druhé kolo 

▪ Soutěžní panel 
V případě postupu do druhého kola bude finalista/finalistka vyzván/a k dodání 
soutěžního návrhu včetně textových částí na jednom panelu velikosti B1 s orientací 
na výšku. Výkres bude podlepený podložkou KAPA o tloušťce 5 mm. Šablona pro 
panel bude finalistům zaslána po vyhlášení výsledků prvního kola. Náklady na výrobu 
panelu BF ani ČKA neproplácí. Panel vítězného projektu zůstává majetkem BF; panely 
ostatních finalistů budou vráceny majitelům pouze na výslovnou žádost.  

▪ Podklady pro účely soutěžního katalogu 
Pro účely soutěžního katalogu současně finalisté dodají jako samostatné přílohy 
jednotlivé objekty ideové studie. Tyto přílohy budou ve formátu PDF, JPG, popř. TIFF 
v rozlišení 300 dpi a budou finalisty/finalistkami zaslány prostřednictvím online 
služby pro sdílení souborů (Uschovna.cz, WeTransfer.com apod.) na adresu 
judova@bakalafoundation.org. 
 

Kritéria hodnocení 
Porota prvního kola 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 práce, jejichž dokumentace nesplňuje formální a 
obsahové požadavky soutěžních podmínek (viz soutěžní podmínky Přehlídky diplomových 
prací). Dále zváží vyloučení těch prací, které nebyly doručeny v termínu stanoveném: 

▪ V prvním kole v soutěžních podmínkách BF a ČKA; 
▪ ve druhém kole ze strany BF (termín bude upřesněn po vyhlášení výsledků prvního 

kola). 
 
Porota 

▪ Porota prvního kola soutěže bude totožná s porotou Přehlídky diplomových prací. 
▪ Složení poroty druhého kola bude upřesněno po vyhlášení výsledků prvního kola. 

 
Cena 
Hlavní a jedinou cenou soutěže Kaplicky Internship je tříměsíční stáž v některé z poboček 
prestižního britského architektonického ateliéru (konkrétní ateliér bude upřesněn). Spolu se 
stáží se vyhlašovatel, ve spolupráci s The Design Museum v Londýně, zavazuje poskytnout 
vítězi/vítězce soutěže Kaplicky Internship buď stipendium ve výši 4 800 GBP na pokrytí 
životních nákladů po dobu trvání stáže, nebo mzdu vyplácenou přímo architektonickým 
ateliérem (ve výši odpovídající platové stupnici studia). Vyhlašovatel soutěže současně 
uhradí vítězi/vítězce letenku z Prahy do místa realizace stáže a zpět a náklady spojené 
s případným vyřízením víz. 
V případě, že nebude z objektivních důvodů (mezi něž může patřit např. epidemická situace) 
možné absolvovat v daném roce stáž osobně v zahraničním ateliéru, bude výherci/výherkyni 
umožněno absolvovat stáž online.  
 
Harmonogram 

▪ Přihlášení do soutěže Kaplicky Internship, resp. do Přehlídky diplomových prací: od 1. 
června do 20. července 2022 do 23:59 hod.  

▪ Zasedání poroty prvního kola: září 2022 
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▪ Vyhlášení výsledků prvního kola: říjen 2022  
▪ Zaslání podkladů pro druhé kolo ze strany finalistů: do 23. října 2022 
▪ Zasedání poroty druhého kola: listopad 2022 
▪ Vyhlášení vítěze/vítězky: listopad 2022 

 
Vítěz/ka soutěže Kaplicky Internship bude vyhlášen/a v rámci vyhlášení výsledků Přehlídky 
diplomových prací v listopadu 2022. (Přesné datum a místo vyhlášení bude upřesněno.) 
 
Autorská práva soutěžících 
Autoři/autorky soutěžních prací si podrží svá autorská práva; mohou své soutěžní práce 
publikovat a mohou je využít jakýmkoli dalším způsobem.  
 
Svolení k užití autorského díla pro účely soutěže Kaplicky Internship 
Autoři/autorky soutěžních prací udělují vyhlašovateli soutěže užít jejich autorská díla pro 
účely této soutěže, včetně propagace/komunikace projektu Kaplicky Internship.  
 
Soutěžní panel vítěze/vítězky soutěže ve fyzické formě (KAPA deska) se stává majetkem 
vyhlašovatele soutěže. 
 
 
 

 

Dodatek č. 1 k soutěžním podmínkám 

 

 

 

Datum odevzdání soutěžních prací soutěžícími 

 

Zadavatel soutěže mění termín uzávěrky pro odevzdání soutěžních podkladů na 31. 

července 2022. 

 
Ostatní termíny a podmínky soutěže zůstávají beze změny. 

 
 

 

 

V Praze dne 22. 7. 2022 

 

 


