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Od roku 2001 uděluje v dvouletém intervalu mezinárodní betonářská 
organizace fib ocenění AAYE (Achievement Award for Young Engi-
neers) mladým inženýrům. Cena pro rok 2015 zahrnuje částku 2 000 
Euro, certifikát o uděleném ocenění a pozvání k účasti na květnovém 
fib sympoziu 2015 v dánské Kodani, kde bude cena předána vítězi 
soutěže ve speciální sekci.

Cena je v oblasti konstrukčního betonu udělována ve dvou katego-
riích: Výzkum a Projekt a realizace stavby.

OSLAVA PRACÍ  B .  J .  RAMBOLLA 
A  J .  G .  HANNEMANNA
V roce 2015 je ocenění na paměť profesorů Borge Johannese Ram-
bolla (1911 až 2009) a Johana Georga Hannemanna (1907 až 1980), 
zakladatelů dánské společnosti Ramboll Denmark A/S, sponzoro-
váno právě touto společností. Oba významným způsobem přispě-
li k rozvoji teorie, analýzy a navrhování betonových a ocelových kon-
strukcí jak v pozici profesorů technické univerzity, tak i  jako zkušení 
praktici. Příklady výsledků jejich práce jsou most Elgeseter v Tronhei-
mu, most Drümsö v Helsinkách, mosty Great Belt a Svendborgsund 
v Dánsku, Univerzitní nemocnice v Kodani, Dánská technická univer-
zita, areál dánské televize, hlavní pošta v Kodani, první hangár pro 
jumbo jet na kodaňském letišti a množství předpjatých betonových 
vodárenských věží a přehrad na vodních tocích po celém Dánsku.

VÝZVA K  ZASLÁNÍ  PODKLADŮ
Podklady jsou nyní přijímány pro AAYE 2015. Pro přijetí musí uchaze-
či přiložit vyjádření podpory Národní skupiny fib v daném státě, při-
hlášky podané bez tohoto vyjádření nebudou přijaty. Podklady budou 
posuzovány mezinárodní komisí pod vedením prof. Fernanda Stucchi 
z EGT Engenharia v Sao Paulu. Podklady je třeba zaslat prof. Stucchi-
mu a na sekretariát fib v souladu s pokyny popsanými dále.

OCENĚNÍ  VÝZKUMU
Uchazeči jsou nominováni na základě své doktorské PhD práce. Kan-
didáti musí zaslat kopii své originální práce spolu s anglickým summa-
ry v rozsahu pěti až deseti stran textu (i v případě, že originál práce je 
psán v anglickém jazyce). Summary by mělo obsahovat všechny po-
třebné informace pro posouzení technické úrovně práce, jejího význa-
mu a inovativních kvalit. Doktorská práce musí být podána a obháje-
na před univerzitní komisí mezi roky 2010 až 2014.

OCENĚNÍ  V   OBLASTI  NAVRHOVÁNÍ  A   REALIZACE
Kandidáti jsou nominováni na základě psané zprávy o návrhu nebo 
realizaci konstrukce, kterou uchazeč zpracoval. Zpráva o rozsahu cca 
deset stran musí být psána anglicky a zahrnovat grafickou dokumen-
taci, jako výkresy, plány a fotografie. V práci by měl být také specifiko-
ván stupeň zodpovědnosti uchazeče a je-li to možné, také odpovídají-
cí informace o její výjimečnosti či inovativních aspektech.

OBECNÉ PODMÍNKY A  PŘIJ ÍMACÍ  PROCES
• Pouze uchazeči narození v roce 1976 nebo později se mohou uchá-

zet o vyhlášené ocenění.
• O ocenění se mohou ucházet pouze individuální kandidáti, skupiny 

spoluautorů nebudou uznány.
• Uchazeč musí získat písemně projevenou podporu (e-mail je dosta-

tečný) národní skupiny fib (fib delegáta nebo jeho zástupce) před za-
sláním své přihlášky s přílohami předsedovi komise a na fib sekreta-
riát. Národní skupiny fib by měly mít na paměti, že počet uchazečů 
z jednotlivých zemí pro každou kategorii by neměl přesáhnout po-
čet hlasů, které má daná země ve Valném shromáždění fib. Jestliže 
počet přihlášených uchazečů přesáhne počet hlasů příslušné země, 
bude národní zástupce vyzván, aby jasně sdělil, který z uchazečů 
má konečnou podporu národní skupiny.

• Uchazeči podporovaní národní skupinou musí připravit následující 
dokumenty a naložit s nimi dle pokynů: 
- summary doktorské práce (thesis) v kategorii Výzkum nebo zprá-

vu v kategorii Návrh a Realizace v rozsahu a formě, jak bylo uve-
deno výše;

- (pro uchazeče v kategorii Výzkum) jednu tištěnou kopii doktorské 

práce v původním jazyce, jak byla napsána, zaslat (pouze) před-
sedovi komise;

- anglicky psaný životopis, kde je uvedena národnost uchazeče;
- plné kontaktní informace včetně telefonu a e-mailové adresy;
- pasovou fotografii.
• Všechny připravené dokumenty musí být odeslány pouze v elek-

tronické formě (s  výjimkou tištěné verze kopie PhD thesis, která 
má být zaslána pouze předsedovi komise) do 15. listopadu 2014 
na dvě e-mailové adresy:

- fib@epfl.ch (fib sekretariát) – všechny elektronické dokumenty
- egt@egtengenharia.com.br (předseda komise) – všechny elek-

tronické dokumenty a  tištěnou verzi kopie PhD thesis (uchazeči 
v kategorii Výzkum) poslat poštou na adresu:
Professor Fernando Reboucas Stucchi
EGT Engenharia S/C Ltda
Villa Romana
Rua Fabia, 442-4° andar
05051-030 Sao Paulo, Brazil

• Uchazeč, který bude komisí označen jako vítěz, musí být schopen 
a mít zájem zúčastnit se fib symposia 2015 a napsat článek o své 
práci pro fib časopis Structural Concrete do dvou měsíců po obdr-
žení ocenění.

Komise vybere vítěze v obou kategoriích a může navíc ocenit jednoho 
až dva uchazeče v každé kategorii speciálním uznáním.

fib pozve vybrané vítěze (a  oceněné) v  obou kategoriích k  účasti 
na fib symposiu 2015 do Kodaně, k prezentaci jejich práce a diskuzi 
o ní ve speciální sekci. Toto pozvání bude zahrnovat:
• letenku v ekonomické třídě z místa uchazečova pobytu do Kodaně;
• uhrazené vložné na sympozium;
• příspěvek na ubytování a další výdaje v hodnotě CHF 500.

fib – Fédération internationale du béton
Internationale Federation for Structural Concrete
Case Postale 88, 1015 Lausanne, Switzerland
Phone + 41 21 693 2747
fib@epfl.ch, www.fib-international.org

OCENĚNÍ fib PRO MLADÉ 

INŽENÝRY AAYE 2015

professional-english.cz

PREZENTUJTE  VÁS I  VAŠI SPOLEČNOST

NA NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ ÚROVNI

Jsme specializovaná jazyková a překladatelská agentura 

v oblasti anglického jazyka, se zaměřením na oblasti

PRÁVO  a  STAVEBNICTVÍ

  právní a stavební překlady

  výuka odborné angličtiny

  firemní výuka angličtiny na míru

  příprava na mezinárodní jazykové zkoušky

Náš tým je tvořen odbornými konzultanty, právníky, 

stavebními inženýry, špičkovými překladateli, soudními 

překladateli a externími spolupracovníky.

NEDĚLEJTE CHYBY, BUĎTE NEJLEPŠÍ

PROF-ENG, s. r. o.

e-mail: info@professional-english.cz                   tel. 606905768
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