
 
 

F – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti ČVUT v Praze FAKULTA STAVEBNÍ 
Název SP Architektura  a  stavitelství 
Jméno a příjmení Marie Benešová tituly Doc.,PhDr.,DrSc. 
Rok narození 1920 rozsah prac. vztahu na VŠ  do kdy 0707 
Přednášející ano školitel ne člen oborové rady ne 
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
   
   
Přednášky v předmětech  
Historické stavby v soudobých podmínkách 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování vysoké školy 
Filosofickou fakultu UK v Praze ukončila v r. 1950, od téhož roku pracuje na ČVUT v Praze – na 
Fakultě architektury a pozemního stavitelství, Fakultě architektury a nyní na katedře architektury 
Fakulty stavební. 
V roce 1974 absolvovala odbornou stáž v Římě a od 80.let se aktivně účastnila mezinárodních 
kongresů v Itálii a ČR. 
Získala titul Zasloužilá učitelka a byla vyznamenána stříbrnou medailí Za budování Národního 
divadla. V roce 2000 byla vyznamenána zlatou Felberovou medailí. 
Je přední odbornicí na dějiny české architektury 19. a 1.pol.20.století a její přední osobnosti (Janáka, 
Gočára atd.), autorka řady publikací. 
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 
Kromě pedagogické práce na FSv ČVUT působí aktivně v několika komisích a poradních orgánech, 
mimo jiné ve Sboru expertů Odboru památkové péče hl.m.Prahy, je žádaným a respektovaným 
odborníkem při posuzování staveb v historickém centru Prahy. 
Externě působí v Public Relation Agency (AHA) jako lektor pro dějiny výtvarného umění a 
architektury. 
Je členkou Památkové rady Národního památkového úřadu, územní odborné pracoviště Praha. 
 
Rovněž stále publikuje, a to především v časopisech (Architekt, Beton, a další) a podílí se na řadě 
konferencí. Např: 
Vývoj architektury 12 (s J.Semerákovou), skriptum, ČVUT 2002 
Funerální architektura v tvorbě českých architektů 2.pol.19.st. (In: Lorenzová-Petrasová, Fenomén 
smrti, Sborník příspěvků z 20. ročníku sympozia k problematice 19. století, Praha 2001) 
Působení v zahraničí 1974 – odborná stáž - Řím 

řízení na VŠ 
 

Obor habilitačního nebo 
jmenovacího řízení nebo udělení 
vědecké hodnosti 

teorie architektury 

ohlasy publikací 
Rok udělení (prof…)   mezinár. tuzem. 

   Písemný souhlas přednáš., 
školitele, člena ob. rady 
s působ. v SP v daném 
rozsahu 

 
Datum  



 
 

 

F – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti ČVUT v Praze FAKULTA STAVEBNÍ 
Název SP Architektura  a  stavitelství 
Jméno a příjmení Václav Beran tituly Doc., Ing.,DrSc. 
Rok narození 1943 rozsah prac. vztahu na VŠ  do kdy  
Přednášející ano školitel ne člen oborové rady ne 
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích vedl. p.  
   
Přednášky v předmětech  
Urbanistická a stavební ekonomie 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování vysoké školy 
1962 – Ing. -  Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze, 
1969 – CSc. (ČVUT v Praze), 
1974 – doc. (ČVUT v Praze), Habilitační práce Příspěvek k řízení podniku jako systému (obhájena 1973) 
1984 – DrSc. (ČVUT v Praze) 

Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 
Je autorem nebo spoluautorem 14 monografických publikací, 7 titulů skript nebo učebnic, 8 příspěvků ve sbornících, 
více jak 30 statí ve sbornících, 10 samostatných kapitol v knize a 35 článků v odborných časopisech, vystoupil na 
veřejnosti se 16 vyzvanými přednáškami. Z publikačních aktivit je 20 % v zahraničí (Agl., Něm.). O ohlasu jeho prací 
svědčí citace (existuje 48 citací prací v ČR a zahraničí). V citačním registru US Web of Science 2x. Registr katalogu 
knihoven ČVUT obsahuje více jak 50 odkazů na signatury autora. Státní technická knihovna obsahuje 19 signatur 
autora, nebo spoluautorství autora. Byla mu udělena cena edičního fondu AVČR. 
Je posuzovatelem grantů COST v rámci Technical Committee COST v Bruselu, recenzentem několika odborných 
časopisů, grantové agentury GAČR, DDP v Brně. 
V rámci výzkumného záměru VZ6 ČVUT v Praze rozšířil se spolupracovníky terminologii, zasadil se o hodnocení 
stavebního díla v jeho celkovém životním cyklu. 
v r. 2006 např: 
Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků a území Praha: ČVUT v Praze, Fakulta 
stavební, 2006. 149 s. ISBN 80-01-03380-5.  
Rozvoj bydlení IV 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2006. 155 s. ISBN 80-01-03382-1.  
Udržitelný rozvoj v oblasti správy majetku (s M. Čásenským) 1. vyd. Praha: ČVUT, 2006. 288 s. ISBN 80-01-03578-6.  
Prostějovská, Z. - Beran, V. (ed.) 
Ekonomická rizika životního cyklu staveb (se Z. Prostějovskou)Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2006. ISBN 80-
01-03569-7. 
 
a mnoho dalších 
Působení v zahraničí 1989-1990 přednášky mikroekonomiky na TU Dresden (semestrální), v průběhu získal 

grant Deutsche Forschungsgemeinschaft na TU Mnichov. Zpracoval rozsáhlejší práci k 
otázkám simulací rizik v navrhování realizace staveb 

řízení na VŠ 
ČVUT 
 

Obor habilitačního nebo 
jmenovacího řízení nebo udělení 
vědecké hodnosti 

1969 – CSc. (ČVUT v Praze), 
1974 – doc. (ČVUT v Praze) 
1984 – DrSc. (ČVUT v Praze) 

ohlasy publikací 
Rok udělení (prof…)   mezinár. tuzem. 

 celk. 48 Písemný souhlas přednáš., 
školitele, člena ob. rady s působ. 
v SP v daném rozsahu 

 
Datum  



F – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti ČVUT v Praze FAKULTA STAVEBNÍ 
Název SP Architektura  a  stavitelství 
Jméno a příjmení Jakub Cígler tituly Doc., Ing.arch. 
Rok narození 1962 rozsah prac. vztahu na VŠ 50% do kdy N 
Přednášející ano školitel ano člen oborové rady ano 
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
Cigler Marani Architects vedl.p. 50% 
   
Přednášky v předmětech  
Architektonická tvorba 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování vysoké školy 
1987 – abs. FA ČVUT v Praze 
1987-88 – zaměstnán ve Sportprojeku Praha -  
1989 -  zaměstnán v Richard Horden Associates, Londýn 
1989 – Future Systems, Londýn (u Jana Kaplického) 
1990 – 97 – VŠUP v Praze, 1991 prorektor, 1993 habilitace 
1992 – 99 – AIM – partner 
1999 – 2001 – CMC Architects (Chisholm, Máslo, Cígler) 
od 2002 – Cígler-Marani Architects (s Vincentem Marani) 
od 2005 – FSv ČVUT v Praze 
 
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 
Vybrané projekty od r. 2002: 
- THE PARK – Office Technology Park, Praha 
- SUNRISE, Praha 
- Luxembourg Plaza, Praha 
- Portheimka Center, Praha 
 
člen České komory architektů, člen evropské pobočky Amerického institutu architektů (AIA) 
člen spolku Mánes, člen poradního sboru pro architekturu, územní plánování a ochranu památek primátora 
hl.m.Prahy, člen pražské Komise na ochranu památek. 
 
 

Působení v zahraničí 1989 - Richard Horden Associates a Future Systems, Londýn, VB 
řízení na VŠ 
VŠUP 

Obor habilitačního nebo 
jmenovacího řízení nebo udělení 
vědecké hodnosti 

architektura 

ohlasy publikací 
Rok udělení (prof…)  1993 – Doc. mezinár. tuzem. 

   Písemný souhlas přednáš., 
školitele, člena ob. rady 
s působ. v SP v daném 
rozsahu 

 
Datum  

 



 
F – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti ČVUT v Praze FAKULTA STAVEBNÍ 
Název SP Architektura  a  stavitelství 
Jméno a příjmení Jaroslav Černý tituly Doc., RNDr.,CSc. 
Rok narození  rozsah prac. vztahu na VŠ 100% do kdy N 
Přednášející ano školitel ne člen oborové rady ne 
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
   
   
Přednášky v předmětech  
Matematika 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování vysoké školy 
1973 – abs. Matematicko-fyzikální fakultu UK 
1982 – RNDr, CSc. – Klasifikace zobecněných pseudoriemannových prostorů dimenze 3,4 
1986 – Jmenován docentem 

Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 
[1] Geometrie im Studium der Architektur, Proc. 30. Int. Conf.on Eng. Education, 2001, 23-26, ISBN 3-88064-302-4 
[2] Součtové plochy kvadrik, s M. Kočandrlovou, Sborník konference Aplimat 2002,133-138, ISBN 80-227-1654-5 
[3] O jednom geometrickém modelu pneumatické plochy, s Z. Vackem, Sb. konf. Aplimat 2002, s. 139-144, ISBN 80-227- 654-5 
[4] One Application of a Two Sheet Hyperboloid, s M. Kočandrlovou, Proc. Int. Conf. MCM, 2003,pp.80-84,ISBN 80-7015-912-X  
[5] Matematika a geometrie ve výchově budoucích technických bakalářů a inženýrů, Přednáška MFF UK, 24. dubna 2003 
[6] Výuka matematiky v technických oborech, Přednáška PedF UK, 7. května 2003 
[7] Problem Oriented Teaching of Mathematics for Bachelors , Proc. Symp. IGIP 2003, pp.121 - 126, ISBN 3-00-012081-5, s M. 
Kočandrlovou  2003 
[8] Kvadriky při řešení úloh GPS, , Sborník 24. konf. o geometrii a poč. grafice, Brčálník, 2003,s. 53 - 58, ISBN 80-7082-943-5, s 
M. Kočandrlovou 
[9] Matematika v bakalářském studiu , Sborník konference ČVUT v evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru, s. 13 - 
17, ISBN 80-01-02909-3, 2003 
[10] Analytical Description of a Model of GPS - Altimetry, Proc. Int. Math. Workshop 2003, VUT  
[11] 150 let stolice deskriptivní geometrie na pražské technice,  ISBN 80-248-0581-2 , s. 14 –20, 2004 
[12] A Note on Generalization of Hacar Surface, Proc. Int. Symp. SCG, ISBN 802272278-2, s.  15–20, 2005, (s J. Veckovou) 
[13] Geometrizace matematiky a matematizace geometrie, Sbornik 29. konference Matematika v inženýrském vzdělávání,  ISBN 
80-7318-450-8, s.  31–37, 2006, (s M. Kočandrlovou)  
[14] Tři problémy aplikované geometrie, Proc. Int. Symp. SCG, ISBN , s.  – , 2006   
[15] Motivace pro aplikovanou geometrii, Sborník  10. setkání učitelů všech typů a stupňů škol, ISBN , s.  – , 2006    
Působení v zahraničí  

řízení na VŠ 
 

Obor habilitačního nebo 
jmenovacího řízení nebo udělení 
vědecké hodnosti 

 

ohlasy publikací 
Rok udělení (prof…)  1986 – Doc. mezinár. tuzem. 

   Písemný souhlas přednáš., 
školitele, člena ob. rady 
s působ. v SP v daném 
rozsahu 

 
Datum  

 



 
F – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti ČVUT v Praze, Fakulta stavební  
Název SP Architektura a stavitelství 
Jméno a příjmení Lucie Doleželová  tituly MgrA. PhD. 
Rok narození 1973 rozsah prac. vztahu na VŠ  do kdy  
Přednášející X školitel  člen oborové rady  
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
Universite Paris XII, Institu d Urbanisme de Paris vedl.p. 20 hod/týden 
61 avenu Ch. de Gaulle, Creteil, 94 010, Francie   
   
   
Přednášky v předmětech  
Regenerace brownfields a řešení kontaminace půdy, Prevence technologických rizik v urbanismu 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování vysoké školy 
1998 VŠ UMPRUM v Praze, 1999 DEA Paris XII, 2000-2004 Doktorát pod dvojím vedením: 
Institut urbanismu, Universita Paris XII a ČVUT Praha, s granty CROUS a ADEME Francie. Praxe: 
1999-2001 pracovník v TEA Paříž  - oblast poradenství v urbanismu pro potřeby místní samosprávy. 
Od 2003 externí spolupracovník IREAS o.p.s. nezisková organizace akademického typu pro otázky 
Strukturální politiky. Řešení projektů VaV MŽP. 

Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 
Doleželová, „Reforma francouzského urbanistického zákona“ časopis Urbanismus a územní rozvoj, 
č. 3/2001, Doleželová „Nástroje pro rekonverze nevyužitých průmyslových ploch ve Francii“ článek 
pro časopis Urbanismus a územní rozvoj č. 2/2003, Doleželová ; „Francouzský přístup k 
rekonverzím prům. památek - směs racionality a idealismu“, revue ERA, č. 4/2003. Doleželová, Plos 
"Stavební zákon a zákon o územním plánování" Srovnávací právo, Droit de l Amenagement, de l 
Urbanisme et de l Habiat, GRIDAUH, srpen 2004 (francouzsky), Doleželová "Zahraniční zkušenosti 
pro regenerace brownfields" Stavitel 18 srpna 2005. 2001 Europan 6 : Návrh zástavby dolního 
Smíchova - projekt rekonverze průmyslového území, publikováno. Účast na konferencích a 
seminářích, včetně organizování některých z nich. 

Působení v zahraničí  
2000-2004 - Doktorát na Institutu urbanismu, Universita Paříž XII, 2004-2005 Výzkumný pracovník 
laboratoře CRETEIL, Institut urbanismu v Paříži 

řízení na VŠ 
CVUT a Paris XII 

Obor habilitačního nebo 
jmenovacího řízení nebo udělení 
vědecké hodnosti 

urbanismus, územní plánování, územní 
rozvoj 

ohlasy publikací 
Rok udělení (prof…) 2004 PhD mezinár. tuzem. 

 2 5 Písemný souhlas přednáš., 
školitele, člena ob. rady s působ. 
v SP v daném rozsahu 

 
Datum  

 



 
F – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti ČVUT v Praze FAKULTA STAVEBNÍ 
Název SP Architektura  a  stavitelství 
Jméno a příjmení Tomáš Dostál tituly Dr., Ing. 
Rok narození  rozsah prac. vztahu na VŠ 100% do kdy N 
Přednášející ano školitel ne člen oborové rady ne 
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
   
   
Přednášky v předmětech  
Životní prostředí 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování vysoké školy 
FSv ČVUT v Praze: 1984 – 1989 – studium oboru Vodní hospodářství a vodní stavby 
FSv ČVUT v Praze: 1991 – 1998 – doktorandské studium obor Vodní hospodářství a Vodní stavby 
FSv ČVUT v Praze: 1991 – dosud – odborný asistent 

Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 
Publikováno, společně s dalšími kolegy,  několik desítek článků, příspěvků či výzkumných zpráv, spolupráce na 
skriptech a učebních textech, z publikací např. Soil Erosion in the Czech Republic-In: Soil Erosion in Europe. 
Chichester: John Wiley, 2006, s. 107-117 (s: Krása, Janeček, Kliment, Langhammer), Hodnocení realizovaných 
revitalizačních staveb z hlediska vodohospodářské funkce objektů-Pardubice: Česká společnost krajinných inženýrů, 
2002. 200 s.(s: Vrána, David) a další 
Pravidelná aktivní účast na Workshopu Adolfa Patery a dalších 
Granty a výzkumné záměry: Metody a způsoby predikace povrchového odtoku, eroze a transportu sedimentu v krajině 
(2004-7), Srážko-odtokové vztahy v krajině – strukturovaný přístup (2004-6), Výzkum a modelování erozních a 
transportních procesů (2006), Strukturovaný přístup k hodnocení vzniku povrchového odtoku a rizika povodní (2004-5), 
Výzkum a modelování půdní eroze (2004), Odhad erozní ohroženosti v měnících se podmínkách využití půdy v ČR 
(2002-3) atd. , spolupráce na grantových projektech – např. Omezování plošného znečištění povrchových a podzemních 
vod v ČR (řešitel VÚV TGM Praha, 1998-2002), Výzkum sedimentů přehrad, nádrží a jezer – hodnocení rizik a návrhy 
opatření (řeš. ČGS Brno, 2002-2004) 

Působení v zahraničí 1992 – VUB Brussel, 6 měsíců 
1994 – BOKU Wien – 4 měsíce 

řízení na VŠ 
ČVUT 

Obor habilitačního nebo 
jmenovacího řízení nebo udělení 
vědecké hodnosti 

Ph.D. (Dr.) – Vodní stavby a vodní hospodářství - 
1998 

ohlasy publikací 
Rok udělení (prof…)   mezinár. tuzem. 

 6 14 Písemný souhlas přednáš., 
školitele, člena ob. rady 
s působ. v SP v daném 
rozsahu 

 
Datum  

 



 
F – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti ČVUT v Praze FAKULTA STAVEBNÍ 
Název SP Architektura  a  stavitelství 
Jméno a příjmení Václav Dvořák tituly Doc.Ing.arch.,CSc. 
Rok narození 1948 rozsah prac. vztahu na VŠ 40 do kdy 0711 
Přednášející ano školitel ano člen oborové rady ano 
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
Architektonická kancelář AACservis s.r.o. Praha vedl.p. 10 
   
Přednášky v předmětech  
Architektonická tvorba 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování vysoké školy 
Absolvent ČVUT v Praze, fakulta stavební, obor architektura – 1973. 
ČVUT fakulta stavební - řádný aspirant 2 roky, ČVUT fakulta architektury od vzniku v r. 1977 - asistent, 
odborný asistent - 21 let, ČVUT fakulta architektury - docent – 4 roky, ČVUT fakulta stavební – docent 
14 let, architektonická kancelář AACservis s.r.o. - 15 let. 
 

Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 
2002 - Valdštejnský palác – sídlo Senátu PČR, komplexní obnova 
diplom Evropské unie pro kulturní dědictví  EUROPA NOSTRA 2002 
2002- Čeladná - rekreační a obytné centrum - nové náměstí v centru obce - nominace na titul 
Stavba roku 2002 za vytvoření atraktivního živého městského centra s rozmanitými funkcemi se 
zajímavým hledáním regionálního architektonického výrazu. Cena svazu podnikatelů ve 
stavebnictví v ČR za nejlepší investorsko-podnikatelský záměr 2002 
2002 - Čeladná - Dům s pečovatelskou službou 
2004 - Kyjev - věžové obytné domy s vybaveností 
2005 - Brusel - Interiéry rezidence vedoucího SZ ČR při EU 
2005 - Telč č.p.3 - Obnova a úprava bývalého jezuitského gymnázia   pro účely výuky ČVUT 
2005 - Generel rozvoje ČVUT pro roky 2011, 2020 
2005 - Telč č.p.2 - Obnova a úprava bývalé jezuitské koleje pro Masarykovu univerzitu Brno 
2005 - Praha - Karlovo náměstí - Obnova barokního objektu D v areálu ČVUT 
2005,6 - Pyongyang - Severní Korea - zastupitelský úřad ČR 
2005,6 - Dolní Břežany centrum - nové náměstí 
 
na všech akcích spolupráce s Doc.Ing.arch. Ladislavem Tichým, CSc. 
 
Působení v zahraničí SR, SVŠ Bratislava- člen komise pro obhajoby diplomových prací 

řízení na VŠ 
FA ČVUT v Praze 

Obor habilitačního nebo 
jmenovacího řízení nebo udělení 
vědecké hodnosti 

1983 - CSc. - obor teorie architektury 
1988 - Doc. - obor rekonstrukce památek 

ohlasy publikací 
Rok udělení (prof…)   mezinár. tuzem. 

 8 54 Písemný souhlas přednáš., 
školitele, člena ob. rady 
s působ. v SP v daném 
rozsahu 

 
Datum 15.5.2006 

 



 
F – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti ČVUT v Praze, Fakulta stavební  
Název SP Architektura a stavitelství - doktorský 
Jméno a příjmení Eva Dvořáková tituly Ing.arch. 
Rok narození 1949 rozsah prac. vztahu na VŠ bude 

upřesněn 
do kdy - 

Přednášející ano školitel - člen oborové rady - 
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, 
Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 

Odborný pracovník  

   
   
   
Přednášky v předmětech  
Památková ochrana technických objektů  

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování vysoké školy 
Od roku 1974 pracovník státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v odd. lidové architektury a technických 
památek, od roku 1985 samostatný vedoucí agendy památek vědy, výroby a techniky státní památkové péče – dnes 
Národní památkový ústav – ústřední pracoviště 

Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 
Technické památky v Čechách na Moravě a ve Slezsku, jednotlivá hesla, I . - IV.díl, LIBRI Praha, 2001 – 2004, ISBB 
80-7277-042-X( soubor) 
Technické památky zemí Visegrádské čtyřky, I –II.díl, jednotlivá hesla a editorská činnost, Informační centrum ČKAIT, 
2000 -2005, ISBN 80-76364-06-2 
222 technických skvostů České republiky, , spolupráce a úvod, ISBN 80-7011-867-9, Kartografie Praha 2005 
Technické památky Čech , Moravy a Slezska, vedoucí autorského kolektivu, Geodézie Praha  2000, ISBN 80-7279-028-
5 
Industriální cesty českým středozápadem, Eva Dvořáková, Tomáš Senberger, ASCO s.r.o., 2005, ISBN80-85377-96-9 
Přednášková činnost: 
Vyšší odborná škola informačních systémů, Praha 4 – industriální archeologie 
Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, Praha 1 – pomaturitní studium památkové péče 
Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, Praha 1 – postgraduální studium památkové péče 
 

Působení v zahraničí  
řízení na VŠ 
 

Obor habilitačního nebo 
jmenovacího řízení nebo udělení 
vědecké hodnosti 

 

ohlasy publikací 
Rok udělení (prof…)   mezinár. tuzem. 

   Písemný souhlas přednáš., 
školitele, člena ob. rady s působ. 
v SP v daném rozsahu 

 
Datum  

 



 



 

F – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti ČVUT v Praze FAKULTA STAVEBNÍ 
Název SP Architektura  a  stavitelství 
Jméno a příjmení Daniela Grabmüllerová tituly Ing.arch., MBA 
Rok narození  rozsah prac. vztahu na VŠ ne do kdy  
Přednášející ne školitel ne člen oborové rady ano 
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
Ministerstvo pro místní rozvoj   
   
Přednášky v předmětech  
                                                                            členka Rady studijního programu  
                                                                            členka Rady oboru Architektura a stavitelství 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování vysoké školy 
Fakulta architektury ČVUT – 1977 (Ing.arch.) 
Sheffield Hallam University – 2001 (MBA) 
Zdravoprojekt Praha – 1977-1985 
Česká komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj – 1986-89 
Delimitace – 1989 – Ministerstvo stavebnictví 
Delimitace – 1990 – Ministerstvo hospodářství 
Delimitace – 1996 – Ministerstvo pro místní rozvoj - dosud 
 
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 
Články v publikacích OECD, LGI Books, United Nations apod. v oblasti bytové politiky a 
financování bydlení. 
Články v publikacích MMR v oblasti bytové politiky. 
Účast v mezinárodních projektech Výboru pro bydlení a management pozemků Evropské 
hospodářské komise OSN (statistika bydlení, sociální bydlení, financování bydlení apod.). 
Články v odborném tisku (Ekonom, Veřejná správa, Urbanismus a územní rozvoj, České 
stavebnictví, Architekt, Stavitel, Daně a právo, Stavební právo apod.)- 
Příspěvky do sborníků domácích a mezinárodních konferencí v oblasti bytové politiky. 
Členka (neuvolněná) zastupitelstva a rady Městské části Praha 1 – 1990-98 

Působení v zahraničí pracovní pobyt ne, za ČR členka mezinárodních týmů v rámci mezivládní 
spolupráce ČR (OSN, EU, V4) a spolupráce s mezinárodními nevládními 
organizacemi (Cecodhas, Feantsa, ICA, IUT apod.)- 
 

řízení na VŠ 
 
 

Obor habilitačního nebo 
jmenovacího řízení nebo udělení 
vědecké hodnosti 

 

ohlasy publikací 
Rok udělení (prof…)  

 
 mezinár. tuzem. 

   Písemný souhlas přednáš., 
školitele, člena ob. rady 
s působ. v SP v daném 
rozsahu 

 
Datum  



F – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti 

ČVUT v Praze, Fakulta stavební 
 

Název SP Architektura a stavitelství - doktorský 
Jméno a příjmení Petr Hájek tituly doc. Ing. CSc 
Rok narození 1955 rozsah prac. vztahu na VŠ 100% do kdy N 
Přednášející ano školitel ano člen oborové rady ano 
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
   
   
   
   
Přednášky v předmětech  
Pozemní stavitelství a kompletace staveb (Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční 
způsobilosti pozemních staveb) 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování vysoké školy 
1974 - 1979 Ing.: Fakulta stavební ČVUT v Praze, obor Pozemní stavby  
1981 - 1983 aspirantura v oboru teorie a konstrukce pozemních staveb, FSv ČVUT 
1983 – 1993 odborný asistent na Katedře konstrukcí pozemních staveb, FSv ČVUT 
1984   CSc.: udělen titul kandidát věd na FSv ČVUT; obor "Teorie a konstrukce pozemních  
              staveb"  
1993  Doc.: jmenován docentem pro obor Pozemní stavby na FSv ČVUT v Praze  
1993 – dosud docent na Katedře konstrukcí pozemních staveb, FSv ČVUT  
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 
Hájek P: Environmentally Based Optimisation of Concrete Floor Slabs, fib-Symposium "Concrete and 

Environment", Berlín 2001 (100%) 
Hájek P.: Optimalizace konstrukčního návrhu kazetových a žebrových desek, kniha, Praha 2001, ISBN 

80-902722-5-8  (100%) 
Hájek P., Wasserbauer R: Sustainability through Optimised Structures Using Recycled Waste, Konference 

Sustainable Building 2002, Oslo 2002 (50%) 
Hájek P: Sustainable Construction through Environmentally Based Optimisation, IABSE Symposium 

Towards a Better Built Environment, Melbourne, 2002 (100%) 
Hájek P:  Integrated Environmental Design and Optimisation of Concrete Slabs, konf. Concrete in the 

3rd Millenium, CIA 2003, Brisbane, 2003 (100%) 
Hájek P., Vonka M.: Environmental Analysis of Residential Buildings – Life Cycle Assesment, konf. SB2004 

- Sustainable Building 2004, iiSBE 2004, Warsaw, 2004  (50%) 
Hájek P: Integrated Environmental Design and Optimisation of Concrete Floor Structures for 

Buildings, konf. SB2005 - Sustainable Building 2005, iiSBE 2005, Tokyo, 2005  (100%) 
Působení v zahraničí  
1989 – 1990 studijní pobyty na univerzitách v U.S.A. (Brown University RI, Colorado University Boulder 

CO, University of California CA, celkem 6 měsíců) 

řízení na VŠ 
ČVUT v Praze 

Obor habilitačního nebo 
jmenovacího řízení nebo udělení 
vědecké hodnosti 

docent pro obor Pozemní stavby 

ohlasy publikací 
Rok udělení (prof…) 1993  mezinár. tuzem. 

 6 43 Písemný souhlas přednáš., 
školitele, člena ob. rady s působ. 
v SP v daném rozsahu 

 
Datum  

 



 

F – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti ČVUT v Praze FAKULTA STAVEBNÍ 
Název SP Architektura  a  stavitelství – doktorský SP 
Jméno a příjmení Vladimír Hamata tituly Ing. CSc. 
Rok narození 1951 rozsah prac. vztahu na VŠ 100% do kdy 30.9.07 
Přednášející ano školitel ne člen oborové rady ne 
Další současní zaměstnavatelé Typ prac. vztahu rozsah 
   
   
Přednášky v předmětech  
Počítačové modelování, projektování a vizualizace 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování vysoké školy 
ČVUT FEL technická kybernetika  1974 
ČVUT ÚVT 1974 – 1980 
ČVUT FSv  1981 – dosud 
 

Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 
Dvořák, J., Hamata, V., Skácilík, J., Beneš, B.: Boosting up Architectural Design Education with 
Virtual Reality. In: Žára,J., Sloup, J. (eds.): Central European Multimedia and Virtual Reality 
Conference 2005. Proceedings of Conference. Eurographics Association, Switzerland. ISBN 80-01-
03232-9, pp. 95-100. Podíl 25%. 

 

Modelové metody projektování – modelové a zobrazovací techniky v architektuře. Výzkumný záměr 
MŠMT 210000028,  1999–2005, člen řešitelského kolektivu, podíl 10%. 

 

Působení v zahraničí TU Wien Rakousko  3 měsíce (11/1983 – 2/1984) 
 

řízení na VŠ 
 
 

Obor habilitačního nebo 
jmenovacího řízení nebo udělení 
vědecké hodnosti 

Technická kybernetika – CSc. 

ohlasy publikací 
Rok udělení (prof…)  CSc. -1984 

 
mezinár. tuzem. 

 2 5 Písemný souhlas přednáš., 
školitele, člena ob. rady 
s působ. v SP v daném 
rozsahu 

 
Datum 10.10.2006 



 



 
F – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti ČVUT v Praze FAKULTA STAVEBNÍ 
Název SP Architektura  a  stavitelství 
Jméno a příjmení Karel Kabele tituly Prof., Ing., CSc. 
Rok narození 1960 rozsah prac. vztahu na VŠ 100% do kdy N 
Přednášející ano školitel ne člen oborové rady ne 
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
   
   
Přednášky v předmětech  
Obnovitelné a netradiční zdroje energie pro vytápění a větrání budov 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování vysoké školy 
1984-85 Okresní stavební podnik Jindřichův Hradec – projekce; od 1984 ČVUT, Fakulta stavební, katedra TZB odborný 
asistent;od 2003 tamtéž docent, od 2004 vedoucí katedry TZB ČVUT FSv v Praze 

Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 
Kabele K.a kol.,2000 :,, Modelování a simulace energetických  systémů budov 1-6.  Seriál článků v časopisu 
Topenářství - instalace, ISSN 1211-0906, 
Kabele a kol.: 2000, Výpočet měrné potřeby energie Kongresového centra v Praze, ČVUT v Praze,70% 
Kabele,K.,Krtková,Z.,:,,Computer modelling of infrared radiant heating in large enclosed spaces“, Proceedings of the 7th 
international IBPSA conference Building Simulation , pp 559-564, Rio de Janeiro, Brazílie,2001, ISBN 85-901939-2-6 
Kabele,K. 2002. Modelování a simulace energetického chování budov. Habilitační práce. ČVUT Fakulta stavební 
Kabele,K.,Veverková,Z.: Modelling of thermal komfort in spaces with radiant heating. Proceedings of 7th  international  
Conference Healthy Buildings 2003, Vol.2,pp.73-78,7.-11.12.2003 Singapore, ISBN981-04-9974-4, 
Petráš,D., Koudelková,D.,Kabele,K.: Teplovodní a elektrické podlahové vytápění Jaga group s.r.o, Bratislava 2004 
ISBN 80-88905-97-4 

Působení v zahraničí 1996 - Velká Británie, Glasgow, University of Strathclyde, stáž na  Energy systems 
research unit  (prof. J.Clarke) 

řízení na VŠ 
ČVUT 

Obor habilitačního nebo 
jmenovacího řízení nebo udělení 
vědecké hodnosti 

Teorie stavebních konstrukcí a materiálů -  
CSc.,doc 

ohlasy publikací 
Rok udělení (prof…) 2006 prof. mezinár. tuzem. 

 6 14 Písemný souhlas přednáš., 
školitele, člena ob. rady 
s působ. v SP v daném 
rozsahu 

 
Datum  

 



 
F – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti ČVUT v Praze FAKULTA STAVEBNÍ 
Název SP Architektura  a  stavitelství 
Jméno a příjmení Iva Knappová tituly Ing.arch. 
Rok narození  rozsah prac. vztahu na VŠ  do kdy  
Přednášející ano školitel  člen oborové rady  
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
   
   
Přednášky v předmětech  
Ekologické koncepty architektonické tvorby 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování vysoké školy 
1973 – abs. ČVUT 
1974-81 – KPÚ Praha 
1981 – 89 – AVU Praha 
1988 – 89 – postgraduální studium psychologie a pedagogiky 
od r. 1990 – soukromá firma KPP 
od r. 1992 – souběžně s prací ve vlastní kanceláři vyučuje na Fakultě stavební ČVUT 
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 
Na fakultě je hlavním garantem každoroční Výroční výstavy studentských prací, pořádané v širokém spektru včetně 
hostů 
 
Z významnějších projektů: 
Architektonické řešení fasád a inteieru,Státní archiv.Praha-Chodov (Zadavatel Minas,a.s.,Uherské Hradiště) 
Architektonický návrh a projekt lázeňského domu Orfeus, Poděbrady (Zadavatel Spektra Beroun,a.s.) 
Architektonický návrh a projekt, Státní archiv, Beroun (Zadavatel Dynostav,Beroun) 
Architektonický projekt reprezentačního vstupu SVVS,Hradec Králové (Zadavatel Státní výzkumný ústav sklářský) 
Interier letištní haly - letiště Praha Kbely (Zadavatel Správa letišť vojska ČR, Praha) 
Rekonstrukce budovy a malometražní byty,Žebrák (Zadavatel město Žebrák,odbor výstavby) 
Rekonstrukce hlavní a policejní budovy okresního úřadu , Beroun (Zadavatel Spektra Beroun,a.s.) 
Rekonstrukce interieru technické budovy, ŘLP - Ruzyně – Praha (Zadavatel ŘLP,, Praha) 
Rekonstrukce objektu ZPMV, Praha 7 (Zadavatel Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra) 
 
a další 
Působení v zahraničí  

řízení na VŠ 
 

Obor habilitačního nebo 
jmenovacího řízení nebo udělení 
vědecké hodnosti 

 

ohlasy publikací 
Rok udělení (prof…)   mezinár. tuzem. 

   Písemný souhlas přednáš., 
školitele, člena ob. rady 
s působ. v SP v daném 
rozsahu 

 
Datum  

 
 



F – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti ČVUT v Praze FAKULTA STAVEBNÍ 
Název SP Architektura  a  stavitelství 
Jméno a příjmení Jaromír Křemen tituly Doc. Ing. CSc. 
Rok narození 1933 rozsah prac. 

vztahu na VŠ 
Výuka 18 
Výzk.   30 

do kdy  

Přednášející ano školitel ano člen oborové rady ne 
Další současní zaměstnavatelé typ prac. 

vztahu 
rozsah 

   
Přednášky v předmětech  
Informatika 
Počítačové modelování, projektování a vizualizace 
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování vysoké školy 
Vzdělání: 

● Ing. – 1957, ČVUT  Praha  fakulta elektrotechnického inženýrství - Technická kybernetika 

● CSc – vědecký pracovník  - 1973 - Technická kybernetika 

 ●  samostatný vědecký pracovník II. a. – 1984 - Technická kybernetika 
● Doc. – habilitace na ČVUT Praha, fakulta stavební 1993 – Automatizace ve stavebnictví 
Praxe: 
● výzkumně-vývojová činnost v oblasti: počítače, automatizace - vedoucí výzkumně-vývojové laboratoře -  Aritma 
Praha 1957-65                                            

● výzkum a aplikace: počítačové modelování a simulace – Ústav výpočetní techniky ČVUT- ČSAV Praha 1965-80       
● vědecká a pedagogická - Fakulta stavební od r. 1981 dosud 

  od r. 1981 přednášející vědecký prac. na katedře inženýrské informatiky 

   od r. 1994 pedagog na katedře architektury 

 
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 
Publikace 2001 - 2005: 
 Powerful  Computer Graphics for the Modernization and Improvement of Education 

 CTU REPORTS: Proceedings of WorkShop 2001, Part B, Special Issue, Prague February 2002, CTU Publishing House, 
ISBN 80-01-02511-X, Vol. 6, pp. 986 - 987. Praha   11. – 13. 2.2002. (Spoluautoři: Hamata, V. Halounová) 

 
Křemen  J., Hamata V.: Computer Models of Buildings. Practices, Teaching, Relationships, Perspectives CTU 
REPORTS: Proceedings of WorkShop 2003,  Prague 2003, CTU Publ. House, ISBN 80-01-02708-2, Vol. 7, pp. 1096 - 1097.  
 
Mezera P., Křemen J. : Relationship Between Digital and Physical Models Used in Teaching Processes in Ateliers of 
Architectural creation CTU REPORTS: Proceedings of WorkShop 2003, Part B, Special Issue, Prague February 2003, 
CTU Publishing House, ISBN 80-01-02708-2, Vol. 7, pp. 1092 - 1093. 
 
Nacházel K., Fošumpauer P, Fošumpauerová P., Křemen J.: VÍCEKRITERIÁLNÍ ROZHODOVACÍ MODEL PRO 
OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ KVALITY ODEBÍRANÉ VODY Z VODÁRENSKÉ NÁDRŽE. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 
52, 2004, No.1, str. 15 – 23, No.2 str. 102 – 107 Čtvrtletník 
 
Křemen J., Hamata V.: MODELY NEJEN V ARCHITEKTUŘE.  
Časopis Projekt 2004, číslo 4, str. 58 – 60, číslo 5, str. 36 –38,  a číslo 6 str. 36 - 37 . Článek má 3 díly.  ISSN 1211 – 9490   
 

Působení v zahraničí  

 
řízení na VŠ 
FSv 

Obor habilitačního nebo jmenovacího řízení 
nebo udělení vědecké hodnosti Automatizace 

ve stavebnictví ohlasy publikací 
Rok udělení (prof…) 1974 

 
 mezinár. tuzem. 

      0    2 Písemný souhlas  přednáš., 
školitele, člena ob. rady 
s působ. v SP v daném 
rozsahu 

            

 Datum 
30.5.2006 



F – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti ČVUT v Praze, Fakulta stavební  
Název SP Architektura a stavitelství 
Jméno a příjmení Miloslav Lapka tituly PhDr., CSc. 
Rok narození 1957 rozsah prac. vztahu na VŠ Dle 

dohody 
do kdy Dle 

dohody 
Přednášející ano školitel  člen oborové rady  
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
Ústav systémové biologie a ekologie AVČR Stálý prac. poměr 100% 
   
   
   
Přednášky v předmětech  
Kultura a krajina 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování vysoké školy 
1982 – 1984 : studijní pobyt Ústav krajinné ekologie ČSAV, Praha a České Budějovice 
1984 -  1988 : interní aspirant Ústav krajinné ekologie ČSAV České Budějovice 
1989 – 1998:  vědecký pracovník, vedoucí skupiny Antropoekologie Ústavu ekologie krajiny AV ČR 
1999 –2005 doposud:  samostatný vědecký pracovník, vedoucí sektoru Krajinná ekologie Ústavu ekologie krajiny AV 
ČR 
1997 –2006: externí přednášející katedry Kulturologie FF UK Praha 

Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 
 
Lapka, M., Cudlinova, E., (2003): Changing Landscapes, Changing Landscape’s Story. Landscape Research. Vol. 28, 
No.3. 323-328. Carfax Publishing.  
 
Lapka, M., Cudlínová, E., (2003/4): Landscape Changes and Landscape Scenery: Social Approach. Ekológia 
(Bratislava), Vol. 22, No.4. 364-375.  
 
Cudlínová, E., Lapka. M., Líšková, Z. (2005): Global Principle of Ecological Integrity and its Implementation in 
Managenent of the Czech Landscape. Ekológia (Bratislava), Vol. 24, No.1. 89-107. 
 
 Lapka, M., Cudlínová, E. (2005): Perceptions of Landscapes: Ekológia (Bratislava),Vol. 23, supplement No. 1, 2004, 
170-178.  
 
Miloslav Lapka, Eva Cudlínová: The emerging role of post-classical tools in agriculture and their possible application: 
case from Nové Hrady, Czech Republic. AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT – in press 2006. 
Působení v zahraničí  
University of Missouri, Columbia, USA 2003-2006 každoroční kurs 3 přednášek „ecological issues“ 
Stáž v NIES Tsukuba, Japan, 2004-5 

řízení na VŠ 
 

Obor habilitačního nebo 
jmenovacího řízení nebo udělení 
vědecké hodnosti 

CSc. obor Filosofie na Ústavu filosofie a 
sociologie ČSAV 

ohlasy publikací 
Rok udělení CSc.  1989  mezinár. tuzem. 

 11 10 Písemný souhlas přednáš., 
školitele, člena ob. rady s působ. 
v SP v daném rozsahu 

Miloslav Lapka 
Datum  

 



F – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti ČVUT v Praze, Fakulta stavební  
Název SP Architektura a stavitelství - doktorský 
Jméno a příjmení Karel Maier tituly Prof.Ing.arch. 
Rok narození 1951 rozsah prac. vztahu na VŠ 100 do kdy N 
Přednášející ano školitel  člen oborové rady  
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
ČVUT v Praze, Fakulta architektury  0,86 ped. 
ČZU v Praze  0,7  
   
Přednášky v předmětech  
Revitalizace průmyslových úhorů v územním plánování a její příprava  

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování vysoké školy 
FSv ČVUT v Praze – 1969-1975  
1975 - 1978 - Terplan, Praha 
1978 - 1989 - ČK VTIR, MVT, MVS 
od 1989 - FA ČVUT, ústav urbanismu 

Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 
• 2005 Hospodaření a rozvoj českých měst. Academia Praha, 374 s. ISBN 80-200-1245-1 
• 2003 Urbanistická čítanka II (editor). Česká komora architektů Praha, 112 s. ISBN 80-902735-8-0.  
• 2002 The Prague Metropolitan Region. In: Metropolitan Governance and Spatial Planning, ed. W. Salet, A. Thornley, 

A. Kreukels. Spon Press London and New York  2002  
• 2001 Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky: Ústav pro ekopolitiku Praha, 300 s. ISBN 80-

901914-9-5.  
• 2005 Projekt Sustainable Refurbishment Europe. In: Sociologický časopis (Czech Sociological Review, Volume 

41(2005):2, s.339-340. ISSN 0038-0288 
• 2004 L´UE e l´Europa centro orientale: adesione, allargamento (integrazione). In: Territori d´Europa. L´ampliamento 

dell´UE, prospettive e limiti per le politiche della citta, del territorio e dello sviluppo locale. Alinea Firenze 2004. ISBN 
88-8125-682-7 

• 2004 Udržitelná regenerace sídlišť. In Urbanismus a územní rozvoj 4/2004. ÚUR Brno 
• 2003 Geographic data, metadata and planning in the context of central Europe. Spolu Jiří Čtyroký, Jakub Vorel. In: 

Planning studie Alfa SPECTRA STU, vol. 7, 1/2003. ISSN 1135-2679. STU Bratislava 
• 2003 GIS, informační technologie a územní plánování. In: Acta Polytechnica. 2003, č. 3, s. 41-46  
• 2003 Sídliště : problém a multikriteriální analýza jako součást přípravy k jeho řešení 

In: Sociologický časopis. 2003, roč. 39, č. 5, s. 653-666. ISSN 0038-0288.  
• 2003 Geografická data, metadata a územní plánování v kontextu mezinárodní integrace. Spolu s Mgr. Čtyrokým, ing. 

arch. J. Vorlem. In: Urbanismus a územní rozvoj. 2003, č. 6, s. 7-15 
• 2002 Proměny urbanismu : Teorie pojetí a činností urbanismu od II. světové války In: Aktuální vývoj teorie urbanismu 

- nové trendy v prostorovém plánování. Bratislava: Fakulta architektury STU, 2002, s. 41-60. ISBN 80-88999-01-4.  
Působení v zahraničí  
The University of Akron, Ohio, USA  - 1991 

řízení na VŠ 
ČVUT 

Obor habilitačního nebo 
jmenovacího řízení nebo udělení 
vědecké hodnosti 

URBANISMUS A ÚZEMNÍ 
PLÁNOVÁNÍ 

ohlasy publikací 
Rok udělení (prof…) 2001 Prof. mezinár. tuzem. 

 8 ano Písemný souhlas přednáš., 
školitele, člena ob. rady s působ. 
v SP v daném rozsahu 

 
Datum  

 



 
F – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti ČVUT v Praze FAKULTA STAVEBNÍ 
Název SP Architektura  a  stavitelství 
Jméno a příjmení Alena Mansfeldová tituly Doc., Ing.arch, CSc. 

Rok narození 1941 rozsah prac. vztahu na VŠ 100% do kdy N 
Přednášející ano školitel ne člen oborové rady ne 
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
   
   
Přednášky v předmětech  
Inženýrský urbanismus 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování vysoké školy 
1965 – ukonč. Fakulty stavební VUT v Brně, obor architektura a urbanismus 
1965 - 77 – Institut manipulačních, dopravních obalových a skladovacích systémů 
1969 – 76 – ext. věd. aspirantura na FA VUT Brno,  CSc. obor architektura a urbanismus 
1977 - 91 – Výzkumný ústav výstavby a architektury – vědecký pracovník, vedoucí skupiny 
od r. 1990 – autorizovaný architekt – proj. a konzult. úz.plánů, urb. studií, rozvoj. programů 
od r. 1991 – FSv ČVUT v Praze 
1995 – Doc. (obor: urbanismus) 
 
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 
cca 20 článků a příspěvků v domácích a zahraničních časopisech a sbornících konferencí 
1999 - 2000 navrhovatel a vedoucí řešitel mezinár. česko - italského výzkumného projektu Metody regenerace sídlišť  
2000 - 2004 spolupráce na Výzkumném záměru č.5 "Aspekty životního prostředí ve stavebnictví"  
2003 - 2006 člen vedení řešitelského týmu dokt. grantu GAČR 103/03/H089 "Udržitelná výstavba budov a udržitelný 
rozvoj sídel" 
z realizací v posledních letech: Vzdělávací a rekreační centrum Šiškův mlýn, Vanov u Telče, projekt + realizace stavby 
včetně interiérového vybavení ( rekonstrukce historického objektu ) - udělen titul STAVBA ROKU 2000 
z publikační činosti: Ekologické aspekty urbanismu a územního plánování na počátku 3.tisíciletí In: Koncipování 
budoucnosti v Evropě. Praha : 2002, s. 100-102. ISBN 80-245-0298-4.  
Ekologické aspekty výstavby pro bydlení na počátku 3.tisíciletí In: Dům a bydlení na počátku III.tisíciletí. Plzeň : 2002, 
s. 12-17.  
 
2002 - přednáška na mezinárodní konferenci, Porto, Portugalsko 
2003 - přednáška na mezinárodní konferenci, Ciudad Real, Španělsko 
 
Působení v zahraničí 1997 - 2000: řešení výzk. projektu Regenerace sídlišť s Legambiente Campania, Neapol, 

Itálie (financováno italskou vládou) 
řízení na VŠ 
ČVUT 

Obor habilitačního nebo 
jmenovacího řízení nebo udělení 
vědecké hodnosti 

CSc. - architektura a urbanismus 
Doc. - urbanismus 

ohlasy publikací 
Rok udělení (prof…) 1995 Doc. mezinár. tuzem. 

 3 20 Písemný souhlas přednáš., 
školitele, člena ob. rady 
s působ. v SP v daném 
rozsahu 

 
Datum  

 



 
F – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti ČVUT v Praze, Fakulta stavební  

Název SP Architektura a stavitelství - doktorský 
Jméno a příjmení 

Miloš Matěj 
tituly PhDr. Ing. arch. 

Doc.Ph.D.et 
Ph.D. 

Rok narození 1.6.1960 rozsah prac. vztahu na VŠ  do kdy  
Přednášející ano školitel ne člen oborové rady ano 
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště pracovní úvazek 100% 
Ostravská univerzita, filozofická fakulta částečný pracovní úvazek 95% 
Přednášky v předmětech  
Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Katedra české literatury, literární vědy a dějin umění : 
Metodika a heuristika památkové práce  od ZS 1998/ 99 - dosud 
Historie památkové obnovy   od ZS 1998/99   - dosud 
Památková praxe                od LS 1999        - dosud 
Průmyslové památky a jejich ochrana od ZS 1998/ 99 - dosud 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování vysoké školy 
Fakulta architektury VUT Brno, ukončení studia 1984 
Filozofická fakulta UK Praha, ukončení studia 1993 
Fakulta architektury VUT Brno, ukončení doktorandského studia 1997 
Filozofická fakulta UK Praha, ukončení doktorandského studia 1999 
Fakulta architektury ČVUT Praha, habilitace 2002,  
Národní památkový ústav – od roku 1984 dosud 

Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 
MATĚJ, Miloš. Industriedenkmalpflege in der Tschechischen Republik. Entwicklung und Strukturn. Industrie - kultur, heft 19, Ausgabe 2, 
2002, s. 2-3, ISSN 0949-3751 
MATĚJ, Miloš. Das Industrierbe des Ostrauer Ballungsgebietes. Industrie - kultur, heft 19, Ausgabe 2, 2002, s. 18-21, ISSN 0949-3751 
MATĚJ, Miloš, Technické a průmyslové památky jako předmět zájmu památkové péče, Technické muzeum Brno a BVV, duben 2002 
MATĚJ, Miloš. Opomíjená součást kulturního dědictví. Fórum architektury a stavitelství, ročník X, č. 2,  2002, s.  40 a 43, ISSN 1210-7395
Technické památky v Čechách na Moravě a ve Slezsku. I. díl A-G, Nakladatelství Libri, Praha 2001 (vyšlo 2002), ISBN 90-7277-043-8, 
hesla pod šifrou MAT (Miloš Matěj) 
Technické památky v Čechách na Moravě a ve Slezsku. II. díl H-O, Nakladatelství Libri, Praha 2002, ISBN 90-7277-043-86, hesla pod 
šifrou MAT (Miloš Matěj) 
Technické památky v Čechách na Moravě a ve Slezsku. III. díl, Nakladatelství Libri, Praha 2003, ISBN 90-7277-045, hesla pod šifrou MAT 
(Miloš Matěj) 
Technické památky v Čechách na Moravě a ve Slezsku. IV. díl, Nakladatelství Libri, Praha 2004, ISBN 90-7277-045, hesla pod šifrou MAT 
(Miloš Matěj) 

Působení v zahraničí  
instituce: Seminář památkové péče Spolkové republiky Německo, Leipzig, přednáška: Technischen und Industriedenkmäler in der 
Tschechischen Republik, listopad 2002 
instituce: Seminář k výročí založení Porýnského a Vestfálského průmyslového muzea, Spolková republika Německo, účast na panelové 
diskusi, červen 2004 
instituce: Fakulta architektury, Technická univerzita Vídeň, odborný garant: prof. Stadler, příprava workshopu Nové využití dolu Michal, 
účast v  hodnotící komisi, květen, červen 2005 
instituce: Centrum kulturního dědictví, Katovice, přednáška: Ochrana průmyslového dědictví v České republice, listopad 2005 
instituce: Fakulta architektury, Technická univerzita Bratislava, odborný garant: Doc. Kráľová, přednáška Technické památky Ostravské 
aglomerace, květen 2006 

řízení na VŠ 
 

Obor habilitačního nebo jmenovacího řízení 
nebo udělení vědecké hodnosti 

Architektura – habilitace, Ph.D. 
Kulturologie – Ph.D. 

ohlasy publikací 
Rok udělení (prof…)   mezinár. tuzem. 

   Písemný souhlas přednáš., školitele, 
člena ob. rady s působ. v SP v daném 
rozsahu 

 
Datum  

 



 
F – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti ČVUT v Praze, Fakulta stavební  
Název SP Architektura a stavitelství 
Jméno a příjmení Martin Matějů tituly Doc.,PhDr. 
Rok narození 1945 rozsah prac. vztahu na VŠ dle dohody do kdy dle 

dohody 
Přednášející ano školitel / člen oborové rady / 
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
Filozofická fakulta Univerzity v Praze hlavní prac.poměr 100% 
   
   
   
Přednášky v předmětech  Sociokulturní aspekty průmyslového dědictví 
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování vysoké školy 
1964-1969 FSVP UK, obor sociologie kultury, absolvent 
1970 - PhDr., rigorózní řízení na FSVP UK 
1969- 1972, FSVP UK, katedra sociologie , asistent 
1972- 1978 , FAMU, obor dokumentární tvorby , absolvent 
1972- dosud , FF UK v Praze, katedra teorie kultury, odb.as., vedoucí katedry (od roku  1990), doc. (od roku 2000) 

Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 
Matějů, M.: Problematika kulturních vzorů ve vědách o společnosti a kultuře.Praha, Karolinum 2006  
Matějů, M.: Kulturologie a sociokulturní výzkum. In: Acta Culturologica č.15. FF UK Bratislava 2005, ISBN 80-7121-
258-X 
Matějů, M. a kol. (editor a hlavní řešitel): Proměny kultury a umění v české společnosti na prahu 21.století. Lokální a 
globalizační trendy. MK ČR a FF UK, Praha 2005 
Matějů,M. a kol. (editor a hlavní řešitel): Vztah státu ke kultuře, kulturní politika evropských zemí (Aktualizace 
vybraných problémů). MK ČR a FF UK, Praha 2004 
Matějů, M. : Město a veřejný prostor. In : Etnologický časopis – Ethnological Journal č.3, roč.90/2003, Praha, ISSN 
0009/0794 

Matějů,M. : Transformace kulturní identity v souvislosti s procesy evropské integrace. In: Sociológia  č.1, roč. 32/2000, 
Bratislava, ISSN 0049-1225 
 

Působení v zahraničí Universita Monte Cassino,Itálie,1990-1998, Universita Komenského,Bratislava SR, 1990 - 
dosud 

řízení na VŠ 
FAMU 

Obor habilitačního nebo jmenovacího 
řízení nebo udělení vědecké hodnosti 

Doc. od r.2000 – obor filmové,televizní a 
fotografické umění a nová média – scenáristika a 
dramaturgie ohlasy publikací 

Rok udělení (prof…)   mezinár. tuzem. 
 5 l0  

 
Písemný souhlas 
přednáš.školitele, člena ob. rady 
s působ. v SP v daném rozsahu 

 
Datum  

 



 
F – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti ČVUT v Praze FAKULTA STAVEBNÍ 
Název SP Architektura  a  stavitelství 
Jméno a příjmení Běla Menčlová tituly Ing. arch. 
Rok narození 1948 rozsah prac. vztahu na VŠ 100% do kdy 1207 
Přednášející ano školitel ne člen oborové rady ne 
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
   
   
Přednášky v předmětech  
Humanizace a regenerace sídlišť 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování vysoké školy 
1966-72 – studium -Stavební fakulta ČVUT, obor architektura 
1972-75 – St. a typizační ústav Praha (STÚ) – občanské stavby 
1975 – 81 – PIKAZ – projektový a inženýrský podnik 
1982 – 91 – STÚ 
od 1991 – FSv ČVUT v Praze 

Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 
Pořizovací ceny RD a byt.domů v ČR, MMR Praha 2002 – návrhy dispozičně úsporných řešení RD a BD 
Stavební a konstrukční detail v obraze, Verlag Dashöfer, Praha, 2005 – spolupráce na odd. „Bytové a občanské stavby“ 
Nauka o budovách 1, 2 – skriptum, ČVUT, 2005 
 
projekty a realizace: 

- Rekonstrukce RD v Praze 5 – Košířích (2002) 
- Studie rodinného domu v Novém Jáchymově (2002) 
- Studie rodinného domu v Lahovicích (2004) 

 

Působení v zahraničí  
řízení na VŠ 
 

Obor habilitačního nebo 
jmenovacího řízení nebo udělení 
vědecké hodnosti 

 

ohlasy publikací 
Rok udělení (prof…)   mezinár. tuzem. 

   Písemný souhlas přednáš., 
školitele, člena ob. rady 
s působ. v SP v daném 
rozsahu 

 
Datum  

 



 



 
F – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti ČVUT v Praze FAKULTA STAVEBNÍ 
Název SP Architektura  a  stavitelství 
Jméno a příjmení Petr Mezera tituly Doc.Ing.arch. CSc. 
Rok narození 1939 rozsah prac. vztahu na VŠ 46% do kdy 1207 
Přednášející ano školitel ano člen oborové rady ne 
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
   
   
Přednášky v předmětech  
Nauka o budovách  

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování vysoké školy 
1964 – abs. FSv ČVUT, obor architektura a stavba měst 
1965-69 – Pražský projektový ústav 
1969 – 76 – ČVUT Praha, fakulta stavební, kat. architektonické tvorby 
1977 – 1992 – ČVUT Praha, fakulta architektury, kat. architektonické tvorby 
od r. 1992 – ČVUT Praha, fakulta stavební, katedra architektury 

Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 
1997 – 2002 – člen komise expertů MŠMT pro posuzování staveb 
1998 – 2004 – výzkumný záměr Modelové metody projektování – vedoucí kolektivu 
2003 – interní grant Modernizace a rozvoj předmětu Nauka o stavbách – FSv ČVUT Praha – vedoucí kolektivu 
2004 – grant FRVŠ Inovace, racionalizace a rozvoj předmětu Nauka o stavbách – FSv ČVUT Praha – ved.kol. 
 
projekty a realizace rodinných domů, oponentní posudky, odborná stanoviska 

Působení v zahraničí  
řízení na VŠ 
ČVUT 

Obor habilitačního nebo 
jmenovacího řízení nebo udělení 
vědecké hodnosti 

architektonická a urbanistická tvorba 

ohlasy publikací 
Rok udělení (prof…)  Doc. 1982, CSc. 1978 mezinár. tuzem. 

   Písemný souhlas přednáš., 
školitele, člena ob. rady 
s působ. v SP v daném 
rozsahu 

 
Datum  

 



 
F – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti ČVUT v Praze FAKULTA STAVEBNÍ 
Název SP Architektura  a  stavitelství 
Jméno a příjmení Milan Nesměrák tituly Doc., Ing.arch., CSc. 

Rok narození 1953 rozsah prac. vztahu na VŠ 100% do kdy  
Přednášející ano školitel ano člen oborové rady ne 
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
   
   
Přednášky v předmětech  
Historické stavby v soudobých podmínkách 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování vysoké školy 
1978 – abs. FA ČVUT v Praze 
1972 – 1992 – odb. asistent na FA ČVUT 
od r. 1992 – katedra architektury FSv ČVUT 
od r. 2005  - docent 
vědecká stipendia (stáže) v TU Athény v letech 1982-83, 1988 a 1989 
stáž na TU Istanbul - 1992 
 
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 
- v oblasti arch.průzkumu a historické typologie: soubor 3 navazujících článků ve sbornících „Dějiny věd a techniky“ 

(2002/1, 2002/3 a 2003/3) a 2 články v  „Zprávy památkové péče“ (2004/1, 2005/3), samostatná publikace výsledků 
grantu v nakladatelství ČVUT Praha (2005 – 77s.) 

- 2 referáty ve sborníku ČVUT – Workshop 2003 a 2004 
- referáty na mezinár.konferencích o dějinách architektury, rekonstrukci a prezentaci památek (Opava – Slezská 

univerzita v r. 2002, 2004 a 2005, Malbork – Univ.M.Kopernika v r.2003 a 2004, Toruň – Univ.M.Kopernika v r. 
2005, Praha – VŠCHT v r. 2003, konf. Praha – Vídeň v r. 2003)  

- řešitel samostatné části VZ 34 28129 a řešitel grantu IGS 1184129 
- prezentace (postery) na mezinárodních konferencích a výstavách (Malbork 2003 a 2004, Praha ČVUT Workshop 

2003 a 2004, Praha – Staroměstská radnice 2004) 
architektonické studie – např. hotel Butovice (2004), vila v Praze 4 (2005-6 – v realizaci) 

Působení v zahraničí viz. stáže 
řízení na VŠ 
ČVUT 

Obor habilitačního nebo 
jmenovacího řízení nebo udělení 
vědecké hodnosti 

CSc. – obor architektura 
Doc.- obor rekonstrukce a ochrana památek 

ohlasy publikací 
Rok udělení (prof…)  CSc.- 1993, Doc.-2005 mezinár. tuzem. 

   Písemný souhlas přednáš., 
školitele, člena ob. rady 
s působ. v SP v daném 
rozsahu 

 
Datum  

 



 



 
F – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti ČVUT v Praze, Fakulta stavební  
Název SP Architektura a stavitelství 
Jméno a příjmení Jitka Ortová tituly PhDr., CSc. 
Rok narození 1946 rozsah prac. vztahu na VŠ Dle 

dohody 
do kdy Dle 

dohody 
Přednášející ano školitel / člen oborové rady / 
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Stálý prac. poměr 100% 
   
   
   
Přednášky v předmětech  
Trvale udržitelný rozvoj v kontextu sociální a kulturní ekologie 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování vysoké školy 
1969 – FSVP UK, absolventka, obor vzdělávání a výchovy dospělých, spec. sociologie kultury 
1975 – FF UK, titul PhDr.  
1969 – 1972 - FSVP UK, odborný pracovník 
1972 – dosud – FF UK, Katedra teorie kultury, odborný asistent, zástupce vedoucího katedry 

Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 

Uniformita a kulturní rozmanitost. In: Multikulturalita, interkulturalita, transkulturalita. (Ed. K. 
Podoláková). Bratislava, FFUK 2001 

Životní prostředí a kultura. In: Hájek, P. (ed.):  Krajina zevnitř. Praha,  Malá Skála 2002 

Ohlédnutí za stoletím experimentů. UNI XI/ 2001, č.  3 

Trvalá udržitelnost – slova, slova, slova...?  UNI XIII/2003, č. 6 

Start ke globálnímu hodnocení služeb přírody. (Recenze:  Ekosystémy a kvalita lidského života: 
Rámec pro hodnocení. Praha, Ministerstvo životního prostředí 2003). UNI XIV/2004, č. 2. 
 
Působení v zahraničí  
 

řízení na VŠ 
FF UK 

Obor habilitačního nebo 
jmenovacího řízení nebo udělení 
vědecké hodnosti 

CSc., 1986, obor filozofie 

ohlasy publikací 
Rok udělení (prof…)   mezinár. tuzem. 

 4 15 Písemný souhlas přednáš., 
školitele, člena ob. rady s působ. 
v SP v daném rozsahu 

 
Datum  

 



 
 

F – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti ČVUT v Praze FAKULTA STAVEBNÍ 
Název SP Architektura  a  stavitelství 
Jméno a příjmení Karel Pavelka tituly Doc., Dr., Ing. 
Rok narození 1962 rozsah prac. vztahu na VŠ 100% do kdy  
Přednášející ano školitel ne člen oborové rady ne 
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
   
Přednášky v předmětech  
Fotogrammetrie 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování vysoké školy 
1982-87 Fakulta stavební ČVUT v Praze, stud. obor Geodézie a kartografie, stud. specializace dálkový průzkum Země 
1992-1997 Doktorské studium, Fakulta stavební ČVUT v Praze  
1987-1988 Geodetický a kartografický podnik v Praze, Středisko dálkového průzkumu Země 
od 1989 - Stavební fakulta ČVUT v Praze, katedra mapování a kartografie 
od 1996 - vedoucí laboratoře fotogrammetrie 1999 - zástupce vedoucího katedry 
 
1999 - Národní komitét Společnosti pro fotogrammetrii a DPZ (SFDPZ),člen 
2002 - Národní kontaktní osoba pro CIPA 
2001-3 - Člen Grantové komise ČVUT  
1993-98 prováděl mezinárodní projekt "Global Student Village" pro vytvoření sítě sledovacích družicových stanic 
(NASA-ERIM, USA) 
1995-98 vyhodnocovatel družicových snímků v mezinárodním projektu "CORINE" pro vytvoření souvislého 
celoevropského mapového díla dokumentace Velké Omayyadské mešity v Sýrii (památka UNESCO, 1999-2000) 
v letech 1994-2002 byl nositelem a úspěšně zakončil celkem 10 grantů MšMT, GAČR, ČVUT a FS ČVUT z oboru 
fotogrammetrie a DPZ. V současné době řešitel a spoluřešitel tří grantů z oblasti laserového skenování 
dlouhodobá spolupráce s FJFI ČVUT, Laboratoř kvantitativních metod při průzkumu památek 
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 
Publikace - celkem cca 80 článků v odborných časopisech a sbornících, autor a spoluautor osmi vysokoškolských skript 
Pavelka, K. Dokumentace a průzkum pat pilířů č.8 a 9 Karlova mostu In: Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ 
2005. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mapování a kartografie, 2005, s. 45-451. ISBN 80-01-03417-8.  
Pavelka, K. Komplexní fotogrammetrická dokumentace Karlova mostu a jeho výsledky  In: Aktuální problémy 
fotogrammetrie a DPZ 2005. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mapování a kartografie, 2005, s. 52-55. ISBN 80-
01-03417-8.  
Pavelka, K. Využití leteckých snímků pro monitorování sídel In: Management udržitelného rozvoje regionů, sídel a obcí. 
Praha: ACADEMIA,nakladatelství AV ČR, 2005, s. 143-154. ISBN 80-200-1201-X.  
Pavelka, K. 3D skenování - nové metody při dokumentaci v památkové péči In: Dějiny staveb 2005. Plzeň: 
Nakladatelství Petr Mikota, 2005, s. 199-201. ISBN 80-86596-76-1.  
Pavelka, K. - Halounová, L. (ed.) Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ 2005 Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 
Katedra mapování a kartografie, 2005. 120 s. ISBN 80-01-03417-8.  
Pavelka, K. - Pazdera, J. - Němcová, V. - Svatušková, J. Using laser scanner in documentation of historical roof  
In: Optical 3-D Measurement Techniques VII, Vol. I. Vienna: TU Vienna, 2005, vol. 1, s. 45-50. ISBN 3-9501492-2-8.  
Pavelka, K. - Pazdera, J. - Svatušková, J. Using Satelite Data for Environmental Hazard Areas Monitoring In: 8th South 
East Asia Survey Congress 2005 [CD-ROM]. 2005, s. 256-264.  
Pavelka, K. - Štroner, M. Jednoduché potlačení vlivu vad objektivu neměřických komor In: Stavební obzor. 2005, 
roč. 14, č. 1, s. 26-30. ISSN 1210-4027.  
Působení v zahraničí  

řízení na VŠ 
ČVUT 

Obor habilitačního nebo jmenovacího 
řízení nebo udělení vědecké hodnosti 

Geodézie a kartografie 

ohlasy publikací 
Rok udělení (prof…)  Doc. - 2006 mezinár. tuzem. 

 6 11 Písemný souhlas přednáš., školitele, 
člena ob. rady s působ. v SP v daném 
rozsahu 

 
Datum  



 



F – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti ČVUT v Praze FAKULTA STAVEBNÍ 
Název SP Architektura  a  stavitelství 
Jméno a příjmení Jana Semeráková tituly Doc.Ing.arch.CSc. 
Rok narození 1939 rozsah prac. vztahu na VŠ 100% do kdy 0707 
Přednášející ano školitel ano člen oborové rady ne 
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
   
   
Přednášky v předmětech  
Humanizace a regenerace sídlišť 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování vysoké školy 
1961 – abs. Fakultu architektury a pozemního stavitelství ČVUT v Praze, obor pozemní stavby 
1967 – FAPS ČVUT – obor architektura 
praxe: 
ČVUT, fak.stavební – 45 let, Atelier Delta – 1 rok, Vysoká škola hotelová – 5 let (1/4 úvazku) 

Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 
Studie o technice v českých zemích 1945-1992, J.Folta a kol., ČVUT, 2003 
Skripta: 

- Nauka o budovách 1,2 – Semeráková, Jalčová, Menčlová, ČVUT, 2005 
- Vývoj architektury a stavění – Lauermann, Semeráková, ČVUT, 2005 
- Vývoj architektury 12 – doplněk – Benešová, Semeráková, ČVUT, 2006 

 
Návrh a realizace Sportovního centra Horoměřice (2001-02) 
Rodinný dům v Rudné u Prahy (realizace 2003) 
 

Působení v zahraničí  
řízení na VŠ 
ČVUT 

Obor habilitačního nebo 
jmenovacího řízení nebo udělení 
vědecké hodnosti 

pozemní stavby 

ohlasy publikací 
Rok udělení (prof…)  Doc.-1991, CSc. - 1973 mezinár. tuzem. 

   Písemný souhlas přednáš., 
školitele, člena ob. rady 
s působ. v SP v daném 
rozsahu 

 
Datum  

 



 
F – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti ČVUT v Praze, Fakulta stavební  
Název SP Architektura a stavitelství 
Jméno a příjmení Soukup Václav tituly PhDr., CSc. 
Rok narození 31.8.57 rozsah prac. vztahu na VŠ Dle 

dohody 
do kdy Dle 

dohody 
Přednášející ano školitel / člen oborové rady / 
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Hlavní prac. poměr 100% 
   
   
   
Přednášky v předmětech Kulturní antropologie 
 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování vysoké školy 
Absolvent FFUK obor teorie kultury 1981, PhDr. 1983, CSc. 1988, spoluzakladatel oboru 
kulturologie 1990, člen oborové rady doktorského studijního programu 2006. Po ukončení studia 
pracoval na katedře teorie kultury jako aspirant, odborný asistent a tajemník katedry. Od počátku 90. 
let publikoval řadu prací věnovaných problematice teorie kultury, dějinám sociální a kulturní 
antropologie a paleoantropologie. Současně se jako člen výzkumného týmu katedry teorie kultury 
podílel na dlouhodobých empirických sociokulturních výzkumech městských lokalit (Český 
Krumlov, Blatná, Velké Meziříčí, Pardubice, Mikulov, Teplice, Praha, Brno). Jako externí učitel 
přednášel antropologii na Přírodovědecké fakultě, FAMU a DAMU.   
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 
Sociální a kulturní antropologie (ed.), Praha, Sociologické nakladatelství 2000 
Přehled antropologických teorií kultury, Praha, Portál 2000 
Dějiny antropologie, Praha Karolinum 2004 

Působení v zahraničí  
 

řízení na VŠ 
 

Obor habilitačního nebo 
jmenovacího řízení nebo udělení 
vědecké hodnosti 

 

ohlasy publikací 
Rok udělení (prof…)   mezinár. tuzem. 

   Písemný souhlas přednáš., 
školitele, člena ob. rady s působ. 
v SP v daném rozsahu 

 
Datum 19.5.2006 

 



 
F – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti ČVUT v Praze FAKULTA STAVEBNÍ 
Název SP Architektura  a  stavitelství 
Jméno a příjmení Jaroslav Sýkora tituly Prof., Ing.arch., 

DrSc. 
Rok narození 1932 rozsah prac. vztahu na VŠ 100% do kdy 1107 
Přednášející ano školitel ano člen oborové rady ne 
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
   
   
Přednášky v předmětech  
Územní plánování vesnic a krajiny 
  

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování vysoké školy 
VŠ: architektura, specializace venkovská výstavba 
praxe: projektant (Agroprojekt) – 7 let, VŠ zemědělská v Praze, odb.asistent – 7 let, ČVUT v Praze, 
fakulta architektury, docent – 19 let, ČVUT v Praze, fakulta stavební, profesor - dosud 

Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 
 
Územní plánování vesnice a krajiny – skriptum, ČVUT 
Architektonické kreslení – skriptum, ČVUT (ved. kolektivu) 
Navrhování zeleně a úprava okolí staveb– skriptum, ČVUT 
Praktická příručka tech.požadavků na výstavbu, Dashöfer Praha, 2005, kap. Zemědělská výstavba (spoluautor) 
 
realizace (autor arch. řešení): 
Domov seniorů v Kněžičkách 
Úpravy Betlémské kaple v Praze 
Rekonstrukce obchodního domu Strnad v Praze 
Dům koberců ve Slaném 
 

Působení v zahraničí člen státní komise SR na FA SVUT Bratislava pro udělování doktorských hodností 

řízení na VŠ 
ČVUT 

Obor habilitačního nebo 
jmenovacího řízení nebo udělení 
vědecké hodnosti 

architektura 

ohlasy publikací 
Rok udělení (prof…) 1988  mezinár. tuzem. 

   Písemný souhlas přednáš., 
školitele, člena ob. rady 
s působ. v SP v daném 
rozsahu 

 
Datum  

 



 
F – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti ČVUT v Praze, Fakulta stavební  
Název SP Architektura a stavitelství - doktorský 
Jméno a příjmení Tomáš Šenberger tituly prof.Ing.arch. 
Rok narození 1950 rozsah prac. vztahu na VŠ 100% do kdy 2013 
Přednášející ano školitel ano člen oborové rady ano 
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT  50% 
Fakulta stavební ČVUT  50% 
   
   
Přednášky v předmětech  
Průmyslové dědictví ČR . evidence, hodnocení, ochrana  
 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování vysoké školy 
1974 - diplom na FSv ČVUT, obor architektura 
1974 - 1976 - Československá televize, odbor perspektivní koncepce 
1976 - 1977 - Stavební fakulta ČVUT - odborný asistent katedry průmyslových a zemědělských staveb 
1977 – 2005   Fakulta architektury ČVUT 
2005 - Stavební fakulta ČVUT, katedra architektury 
1990 - dosud - architektonická kancelář  Šenbergerová, Šenberger - architekti  

Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 
• Abstraktní, konceptuální a pracovní modely jako metoda architektonického návrhu, (Šenberger, Smitka), Fórum 
architektury a stavitelství, 6/2001 
• Pravda posledního pracovního dne, (Matěj, Šenberger), Fórum architektury a stavitelství, 4/2001 
• Železniční muzeum v depu, (Zeithammer,.Šenberger), Fórum architektury a stavitelství, 4/2001 
• Industriální dědictví a autenticita, ERA 21, 4/2003 
• provozní areál firmy ANVITRADE, Praha-Uhříněves, realizace 2003 
• spoluřešitel výzkumného úkolu „Modelové a zobrazovací metody“,  FA ČVUT, (1999 - 2004) 
• Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, čtyři díly (kolektiv autorů), Libri, Praha 2001- 2004 
• "Brownfields, nástroje rehabilitace sídel a krajiny", (Šenberger, Štědrý) VCPD ČVUT, 2004, rozvojový projekt  
• Český středozápad, (Dvořáková, Šenberger), průvodce po industriálních a technických objektech, Kladno 2005 
• řešitel rozvojového projektu "Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví", VCPD ČVUT, 2005 
• řešitel rozvojového projektu "Transformace průmyslových území a objektů", VCPD ČVUT, 2005 
• Důl Michal v Ostravě (národní kulturní památka),  inspekční pokoje, realizace 2004 
• Moravan - Brno, konverze textilní továrny pro bydlení, projekt GREBNER, s.r.o., realizace 2005 
• rekonstrukce bloku C kolejí ČVUT v Podolí, Praha 4, (+ M.Šenbergerová),realizace 2005 
Působení v zahraničí  
 

řízení na VŠ 
ČVUT 

Obor habilitačního nebo 
jmenovacího řízení nebo udělení 
vědecké hodnosti 

architektonická tvorba 
1993 - habilitace 
2002 - jmenovací řízení ohlasy publikací 

Rok udělení (prof…) 2002 prof mezinár. tuzem. 
 3 30 Písemný souhlas přednáš., 

školitele, člena ob. rady s působ. 
v SP v daném rozsahu 

 
Datum  

 



 
F – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti ČVUT v Praze, fakulta stavební  
Název SP Architektura a stavitelství - doktorský 
Jméno a příjmení Oldřich Ševčík tituly PhDr., CSc., Doc. 
Rok narození 1945 rozsah prac. vztahu na VŠ 100%  do kdy N 
Přednášející ano školitel - člen oborové rady ano 
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
Filosofická fakulta KU v Praze, katedra kulturologie dohoda výuka 2-0, ZK 
   
Přednášky v předmětech  
Kulturně-civilizační vývoj Evropy. (Schema kontextu pro rozvoj vědy a techniky) 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování vysoké školy 
ONV Příbram, odb. školství a kultury….učitel………………...25.11.1965 -   9.4.1966 
ONV Příbram, Okresní knihovna………metodik…………….....1. 6. 1968 - 23.3.1969 
OV KSČ Příbram……………………….lektor………………..24.  3.1969-   31.7.1972 
ÚML Praha……………………………  .lektor-učitel.. ………..1.  8.1972-   31.7.1990 
ČVUT v Praze, fakulta architektury…….odb.asistent, docent….1.10.1990- dosud 

Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 
     
- Oldřich Ševčík: Diagnózy doby a jejich význam pro obor architektury. In: ARCH o architektúre a inej kultúre, roč. 

7, 2002, čís. 1, str. 11; 

- Oldřich Ševčík: Kultura a umění. Výchozí vymezení pojmu kultury. In: Architektúra a urbanizmus, roč. 36, 2002, 

č.3 – 4, str. 105 – 114, ISSN 0044  8680; 

- Oldřich Ševčík: Architektura – Historie – Umění. Kulturně civilizační vývoj v Evropě od antiky do počátku 19. 

století. Praha, Grada Publishing 2002, ISBN 80-247-0345-9;  

- Oldřich Ševčík: Šedesátá léta dvacátého století. 1. Komentované chronologické tabulky staveb a projektů v Evropě 

a USA, 2. Komentované chronologické tabulky k prohlášením, publikacím a periodikům architektů (především 

Evropa, Severní Amerika). Praha, Česká technika-Nakladatelství ČVUT 2005, ISBN 80-01-03319-8; 

- Oldřich Ševčík: Ósaka 1970-jeden z vrcholů symbiózy české architektury s výtvarníky a s uměleckými řemesly 

v šedesátých letech 20. století. In: ERA 21, roč.5, č.6, 2005, str. 51-55, ISSN 1801-089X; 

- Oldřich J. Ševčík, Petr Ulrich: „Zlatá šedesátá léta“ dvacátého století v české architektuře. Úvodní metodologické 

poznámky čili desatero (Pokus o reflexi jedné významné kapitoly z dějin české moderní architektury). In: 

Architektúra a urbanizmus, roč. 39, 2006, č. ,str. 3-33, ISSN 0044 8680; 50% 

 
Působení v zahraničí  
 

řízení na VŠ 
ČVUT-FA 

Obor habilitačního nebo 
jmenovacího řízení nebo 
udělení vědecké hodnosti 

Historie filosofie………PhDR….1975 
Filosofické vědy………CSc…...1979 
Teorie architektury……Doc……2002 ohlasy publikací 

Rok udělení (prof…) doc. 2002 mezinár. tuzem.
 1 6 Písemný souhlas přednáš., 

školitele, člena ob. rady s působ. 
v SP v daném rozsahu 

 
Datum  



F – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti ČVUT v Praze FAKULTA STAVEBNÍ 
Název SP Architektura  a  stavitelství 
Jméno a příjmení Jan Toman tituly prof., Mgr., DrSc. 
Rok narození  rozsah prac. vztahu na VŠ 100% do kdy N 
Přednášející ano školitel ne člen oborové rady ne 
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
   
   
Přednášky v předmětech  
Stavební fyzika 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování vysoké školy 
1960 – abs. MMF UK v Praze 
1973 – ukonč. věd.přípravy obhajobou práce:"Vliv vlhkosti porézních materiálů na jejich akustické vlastnosti". 
1978 - obhájena habilitační práce na téma "Vliv vnějších podmínek na fyzikální konstanty materiálů" 
1993 - doktorská dizertační práce na téma "Vliv teploty a vlhkosti na fyzikální parametry stavebních materiálů" 
1997 - jmenován profesorem fyziky na ČVUT 
Specializace:  
Metodika fyzikálních měření za speciálních podmínek. Závislost fyzikálních parametrů materiálů na vnějších 
podmínkách. Stavební fyzika (termodynamika a vlhkost, akustika). Defektoskopie. 
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 
Autor a spoluautor 32 článků v mezinárodních časopisech, 77 příspěvků ve sbornících mezinárodních konferencí, 34 
článků v českých a slovenských časopisech, 40 příspěvků na českých a slovenských konferencích, 4 monografie a 11 VŠ 
skript. 
2006 např: 
Zuda, L. - Mňahončáková, E. - Drchalová, J. - Toman, J. - Černý, R. - Water Transport Properties of Aluminosilicate 

Materials Subjected to High Temperatures In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of 
New Building Materials from Nano- to Macrolevel II. Prague: CTU, 2006, s. 93-104. ISBN 80-01-03509-3.  

Zuda, L. - Toman, J. - Rovnaníková, P. - Černý, R. Alkali Activated Slags in High-Temperature Applications In: 
Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from Nano- to 
Macrolevel III. Prague: CTU, 2006, s. 5-22. ISBN 80-01-03574-3.  

Zuda, L. - Toman, J. - Rovnaníková, P. - Rovnaník, P. - Černý, R. Properties of Concrete with Alkali Activated Slag 
Binder In: Computational and Experimental Analysis of Structure and Properties of New Building Materials from 
Nano- to Macrolevel III. Prague: CTU, 2006, s. 23-32. ISBN 80-01-03574-3.  

 
Působení v zahraničí  

řízení na VŠ 
ČVUT 

Obor habilitačního nebo 
jmenovacího řízení nebo udělení 
vědecké hodnosti 

1973 – CSc. 
1978 – Doc. 
1993 – DrSc. ohlasy publikací 

Rok udělení (prof…) 1997 prof. mezinár. tuzem. 
   Písemný souhlas přednáš., 

školitele, člena ob. rady 
s působ. v SP v daném 
rozsahu 

 
Datum  

 



 
F – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti ČVUT v Praze FAKULTA STAVEBNÍ 
Název SP Architektura  a  stavitelství 
Jméno a příjmení Petr Urlich tituly Prof. Ing.arch. CSc. 
Rok narození 1949 rozsah prac. vztahu na VŠ 50% do kdy 2012 
Přednášející ano školitel ano člen oborové rady ano 
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
 ČVUT – Výzkumné centrum průmyslového dědictví vedl.p. 50% 
   
Přednášky v předmětech  
Metodika vědecké práce 
Teorie architektury 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování vysoké školy 
1973 – abs. ČVUT v Praze, fakulta stavební, obor architektura 
1973-74 – KPÚ, atelier Václav Hilský 
1974-82 – ČVUT v Praze, fakulta stavební a (od 1976) fakulta architektury 
1982 – 85 – Université des Science et de la Technologie d´Oran, Algéria, Institut d´Architecture 
1985 – 89 – FA ČVUT v Praze, katedra teorie a vývoje architektury 
1989-2006 - FA ČVUT v Praze, ústav dějin architektury 
od r. 2006 – FSv ČVUT, kat. architektury 
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 
Villa Müller, spolupráce eds.(s K.Ksandrem a V.Girsou), 3 kapitoly knihy: Vila Františka Müllera a Raumplan, Popis 
nosné konstrukce (s K.Lorenzem), Urbanistický kontext a Typologie obytného domu v 1. pol. 20. století, nakladatelství 
ARGO, Praha 2000 (100%) 
La villa del Dr. Müller en Praga y su autenticidad, LOGGIA No 12, (Revue LOGGIA – Arquitectura y restauración, 
Fórum UNESCO y Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Valencia (100%) 
Osiedle Baba, Plany i modele (s T.Šenbergerem a V.Šlapetou), polsk=é vydání k výstavě ve Wroclavi, Muzeum 
architektury ve Wroclavi, 2002 (50%) 
Obytná kolonie Pod Kozincem v Praze, publikace RODOP, vydal Prostor – architektura, interiér, design, Praha 
Průzkum a inventarizace bytu manž. Wernerových v Plzni, příprava k restaurování a rekonstrukci. Sborník příspěvků 
z mezinárodního sympozia u příležitosti 70.výročí úmrtí A.Loose (100%) 
Mezinárodní bienále Industriální stopy III., 20.9.2005-24.9.2005 VCPD ve spolupráci s ČKAIT 
Výstava Working Heritage, s českou účastí, sál architektů Staroměstské radnice v Praze, 20.9.-30.10.2005 
Kapitola v knize Česká architektura 2003-2004 – Czech Architecture 2003-2004, Knihy doporučuje Petr Urlich, 
prorektor ČVUT, Czech Architecture 2003-2004 
Zlatá šedesátá léta dvacátého století v české architektuře, úvodní metodologické poznámky čili desatero, Architektura a 
urbanizmus, Slovensko, 2005, XXXIX, č. 3-4 
 
Působení v zahraničí Francie, Škola architektury Charenton le Pont, Paříž, 1981 

Alžírsko, Univerzita věd a technologie v Oranu, Institut architektury, 1982 - 85 
řízení na VŠ 
ČVUT 

Obor habilitačního nebo 
jmenovacího řízení nebo udělení 
vědecké hodnosti 

dějiny architektury, teorie architektury 

ohlasy publikací 
Rok udělení (prof…)  prof. - 2001 mezinár. tuzem. 

 6 4 Písemný souhlas přednáš., 
školitele, člena ob. rady 
s působ. v SP v daném 
rozsahu 

 
Datum  

 



 



 
F – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti 

ČVUT v Praze, Fakulta stavební 
 

Název SP Architektura a stavitelství - doktorský 
Jméno a příjmení Jiří Witzany tituly Prof.Ing.DrSc. 
Rok narození 1941 rozsah prac. vztahu na VŠ 100% do kdy  
Přednášející ano školitel ano člen oborové rady ano 
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
  
  
Přednášky v předmětech  
Poruchy a rekonstrukce staveb (KP60) 
Prefabrikované konstrukce (KP70),  
Konstrukce pozemních staveb (KP4C) 
Poruchy, degradace, rekonstrukce (PDR) 
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování vysoké školy 
1963 – dosud, Ing. Fakulta stavební ČVUT v Praze  
1963 – 1964 odborná praxe, asistent stavbyvedoucího 
1972 – CSc. (Ph.D) Teorie a konstrukce pozemních staveb 
1989 – doc. (Associate Professor) 
1991 – DrSc. (DSc.) Teorie a konstrukce pozemních staveb 
1993 – prof. (Professor) 
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 
3 monografie, 2 skripta, 1 přepracované vydání skript, více než 60 článků a příspěvků v domácích a 
zahraničních časopisech a sbornících konferencí, autor 4 kapitol ve 4 odborných publikacích. 
Vedoucí řešitel 7 grantových projektů, v současné době řešitel GAČR 103/06/1801 „Analýza 
spolehlivosti vlastností stavebních materiálů a konstrukcí s přihlédnutím k jejich změnám v čase a 
k časově proměnným vlivům“ , vedoucí řešitel 2 výzkumných záměrů, v současné době MSM 
6840770001 „Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních konstrukcí“. 
Vybr. publikace: Witzany, J.: Contribution on the Assesment of Rezidual Structural Safety of 
Prefabricated Structures Considering the Effect of Horizontal Joint Rigidity. In: The 7th 
International Conference, Vilnius, 2001, p. 15-20, ISBN 9986-05-440-0. 
Witzany, J., Čejka, T.: Analyse of Resistence and Safety of the Stone Bridge Structure in Floods. 
The Second Internat. Conf. on Struct. Engineering, Mechanics and Computation. Cape Town, 2004. 
Witzany, J., Čejka, T., Zigler, R.: The Analysis of Non-Stress Effects on Historical Stone Bridge 
Structures (Monitoring, Theoretical Analyssis, Maintenance). International Symposium „The Tenth 
East Asia-Pacific Konference on Structural engineering and Construction“ Bangkok 2006, a další. 
Působení v zahraničí  
Krátkodobé pobyty: City University London UK, DTH Lynghby Dánsko,  
 

řízení na VŠ 
FSv ČVUT 

Obor habilitačního nebo 
jmenovacího řízení nebo udělení 
vědecké hodnosti 

prof., doc.     Pozemní stavby 
DrSc., CSc.   Teorie a konstr. poz.  staveb 
Ing.                Pozemní stavby a konstrukce ohlasy publikací 

Rok udělení (prof…) 1993  mezinár. tuzem. 
 14 nevyčísPísemný souhlas přednáš., 

školitele, člena ob. rady s působ. 
v SP v daném rozsahu 

 
Datum 15.5.2006 



F – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti ČVUT v Praze FAKULTA STAVEBNÍ 
Název SP Architektura  a  stavitelství 
Jméno a příjmení Jan Záleský tituly Ing., CSc. 
Rok narození 1950 rozsah prac. vztahu na VŠ 100% do kdy N 
Přednášející ano školitel ne člen oborové rady ne 
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
   
   
Přednášky v předmětech  na navrhovaném programu (jiné neuváděny) 
Geotechnika – mechanika zemin a zakládání staveb 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování vysoké školy 
 
1974 – abs.FSv ČVUT v Praze, Konstrukce a dopravní stavby 
1988 - CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze - Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí - mechanika zemin 
1974 - dosud   odborný asistent, Fakulta stavební ČVUT v Praze  
  1988 -   SG Geotechnika Praha, Laboratoř mechaniky zemin a Polní zkoušky  
  1994 -   ERM Londýn, Training Placements on Environmental Assessment  
  1996 -   ETH Zurich, IGT, Švýcarsko, Konstrukce skládek odpadů, minerální těsnění 
 
od r. 1995 zástupce vedoucího katedry geotechniky 
od r. 1997 člen AS FSv ČVUT v Praze 
 
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 
 
Koordinace hlavních projektů v posledních letech:  
  1994 - 1996   GAČR 103/94/0087 - Deformace a pevnost nenasycených zemin - spolunavrhovatel  
  1999 -   FRVŠ F1 0786/1999 - Numerické modelování diskontinuitního horninového masivu  
  1999 -   MSM210000004 Experimentální výzkum stavebních materiálů a technologií 
člen ČSSI (od r. 1985), člen GS ČSSI (od r.1990), člen OV 13 ECSMGE (od r. 2000) 
 
příklady publikací: 
 
Celková stabilita In: Eurokód 7-1. Praha: Česká geotechnická společnost Českého svazu stavebních inženýrů, 2006, s. 
1-51.  
Two Examples of Clay Slope Stability in Areas Affected by Previous Man-made Activity - Open Pit Mines, 
Landfills (s I. Vaníčkem a L.Lambojem)In: Proceedings of the 16 th Internacional Conference on Soil Mechanics and 
Geotechnical Engineering. Rotterdam: Millpress, 2005, s. 2602-2606. ISBN 90 5966 027 7.  
Monitoring pro hodnocení stability území (s M.Bohadlovou a M.Bubeníčkem) In: Udržitelná výstavba 1. Praha: 
Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2005, s. 113-118. ISBN 80-01-03395-3.  
Přístroje a příklady sledování svahových pohybů (s M.Bubeníčkem)In: Stavební obzor. 2004, roč. 13, č. 9, s. 279-
281. ISSN 1210-4027.  
… a další 
Působení v zahraničí  

řízení na VŠ 
 

Obor habilitačního nebo 
jmenovacího řízení nebo udělení 
vědecké hodnosti 

 

ohlasy publikací 
Rok udělení (prof…)   mezinár. tuzem. 

   Písemný souhlas přednáš., 
školitele, člena ob. rady 
s působ. v SP v daném 
rozsahu 

 
Datum  

 



 
 

F – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady 
Název VŠ / součásti ČVUT v Praze, Fakulta stavební  
Název SP Architektura a stavitelství 
Jméno a příjmení Karel Zeithammer tituly Ing., CSc. 
Rok narození 1938 rozsah prac. vztahu na VŠ bude 

upřesněn 
do kdy  

Přednášející ano školitel  člen oborové rady  
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
Národní technické muzeum v Praze N 100% 
   
   
   
Přednášky v předmětech  
Vybrané stati z dějin techniky 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování vysoké školy 
Absolvent specializace „Energetika“ se zaměřením na parní turbiny. Konstrukční praxe v ČKD – 
Lokomotivka, kandidátská práce pedagogická činnost v oboru „Části a mechanizmy strojů“ v letech 
1960 – 2005, aktivní spolupráce s Národním technickým muzeem od roku 1958 dodnes.  

Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 
Zeithammer, K.: Vývoj techniky – Praha 2002 
Kolektiv: Studie o technice v Českých zemích 1945 – 1992 – Praha 2003 

Působení v zahraničí  
Jen krátkodobě 

řízení na VŠ 
ČVUT FS 

Obor habilitačního nebo 
jmenovacího řízení nebo udělení 
vědecké hodnosti 

Obor: Části a mechanismy strojů 
Zjišťování charakteristik hydrodynamické 
spojky“,  ohlasy publikací 

Rok udělení (prof…) CSc. 1974 mezinár. tuzem. 
   Písemný souhlas přednáš., 

školitele, člena ob. rady s působ. 
v SP v daném rozsahu 

 
Datum  


