
H – Personální zabezpečení - přednášející 
Název VŠ / součásti České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební 
Název SP Architektura a stavitelství - magisterský 
Jméno a příjmení Tomáš Dostál Tituly Dr., Ing. 
Rok narození  typ vzt. hlavní rozsah 100% do kdy  
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
   
   
   
   
Přednášky v předmětech  
na oboru A+S: Životní prostředí 
na jiných oborech: Krajinné inženýrství, Protierozní ochrana, Revitalizace drobných vodních toků, 
Vodohospodářské stavby  
 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 
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 
1999 – dosud – každoroční krátkodobé kurzy BOKU Wien (RAK.) a TU Freiberg (SRN) 

řízení na VŠ 
 

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 Podpis přednášejícího  
datum  

 



 
H – Personální zabezpečení - přednášející 
Název VŠ / součásti České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební 
Název SP Architektura a stavitelství - magisterský 
Jméno a příjmení Václav Dvořák Tituly Doc., Ing.arch., CSc. 
Rok narození 1948 typ vzt. hlavní rozsah 40% do kdy 0711 
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
Architektonická kancelář AAC Servis s.r.o. Praha vedl.p. 10 
   
   
   
Přednášky v předmětech  
Architektonická kompozice, garant předmětů Ateliérová tvorba a Diplomní atelier 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 
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 
nyní: 
ČVUT fakulta stavební – docent 15 let 
architektonická kancelář AACservis s.r.o. - 16 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 

Obor habilitačního nebo 
jmenovacího řízení nebo udělení 
vědecké hodnosti 

Ing. arch.  - architektura a urbanismus 
CSc. - teorie architektury 
Doc. - rekonstrukce památek ohlasy publikací 

Rok udělení (prof…)  CSc. – 1983, Doc. - 1988 mezinár. tuzem. 
 8 54 Podpis přednášejícího  
datum  

 



 
H – Personální zabezpečení - přednášející 
Název VŠ / součásti České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební 
Název SP Architektura a stavitelství - magisterský 
Jméno a příjmení Ludmila Hačkajlová Tituly Doc., Ing., CSc. 
Rok narození  typ vzt. hlavní rozsah 100% do kdy  
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
   
   
Přednášky v předmětech  
Management (vedení podniku) 
 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 
1965 – abs. FSv ČVUT v Praze, obor Pozemní stavby a konstrukce 
1965-1969 Armabeton Praha – samostatný technik prověrky projektů, 
1969-1974 Institut poradenství po reorg. Institut československého komitétu vědeckého řízení, Praha – inženýr I.stupně. 
1974 - dosud ČVUT v Praze – fakulta stavební, katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví – odborná pracovnice vědy a 
výzkumu, od 1975 odborná asistentka 
1983 – obhájila disertační práci v oboru odvětvová a průřezová ekonomika 
od 1990 docentka 
1992 -.2002 – odb.asistent na katedře ocelových konstrukcí 
od r. 2003 – docent na katedře ocelových konstrukcí 
 
Oponent projektů Fondu rozvoje VŠ, Společnost pro projektové řízení – sekce výstavbových projektů 
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 
Projektové řízení a veřejné stavby 

In: PROMA 02 - "Projektové řízení". Plzeň: Sdružení Evida, 2002, díl 1, s. 75-81. ISBN 80-86596-13-3. 
Hačkajlová, L. - Hlaváček, T. - Tatýrek, V. 

Methodology of Public Construction Projects Management 
In: Proceedings of Workshop 2002. Prague: CTU, 2002, vol. B, s. 1134-1135. ISBN 80-01-02511-X. 

Hačkajlová, L. 
Projektové řízení ve stavební firmě, Sborník mezinárodní sympozium Ekonomické a riadace procesy v stavebníctve 
a v investičních projektech 
STU Bratislava 2003, ISBN 80-227-1929-3 strana 73-76 

Hačkajlová, L. 
Projektové řízení, Stavební, autorský a technický dozor investora 
Verlag Dashofer Praha 2003, ISBN 80-86229-61-0 část 12, díl 7 stran 24 

Rok 2000 - 2002 
 

Grant GA103/00/1484 - Beran, V. - Harmonizace činností engineeringu s EU (metody navrhování, realizace a Live 
Cycle stavebních děl dle EN ISO) – spoluředitel (2000-2002) 

Výzkumný záměr č.6/MŠMT: 210000006 - Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních 
podniků a území –vedoucí dílčího úkolu (1998-2004). 

Působení v zahraničí  

 

řízení na VŠ 
FSv ČVUT 

Obor habilitačního nebo 
jmenovacího řízení nebo udělení 
vědecké hodnosti 

Odvětvová a průřezová ekonomika 

ohlasy publikací 
Rok udělení (prof…)  CSc. – 1983, Doc.- 1990 mezinár. tuzem. 

   Podpis přednášejícího  
datum  

 



 
H – Personální zabezpečení - přednášející 
Název VŠ / součásti České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební 
Název SP Architektura a stavitelství - magisterský 
Jméno a příjmení Ivan Horký Tituly Doc., Ing.arch., DrSc. 
Rok narození 1945 typ vzt. hlavní rozsah 100% do kdy  
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
   
   
   
Přednášky v předmětech  
Urbanismus a územní plánování (UP10, UP12) 
Urbanismus a životní prostředí (UZ10) 
Strategie rozvoje sídel a regionů (URSR) 
City Planning (CP11) 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 
1969 – ukonč. studia architektury a urbanismu na ČVUT v Praze 
1969-76 – Stavební fakulta ČVUT v Praze 
1976 – 85 – Fakulta architektury ČVUT v Praze 
1969 – 73 -  věd.aspirantura, kand.disert.práce „Typologický vývoj schodišťového bytového domu“ 
1973 – 79 – ext. šéfredaktor časopisu Domov 
1974-75 – habilitační práce „Typologie obytného prostředí“ 
1979 – 81 – člen čs.delegace ve Výboru pro bydlení, územní plánování a stavebnictví EHK OSN v Ženevě 
1977 – 88 - člen pracovní skupiny "Výkon povolání" Mezinárodního svazu architektů  (U.I.A.) 
1979 – 89 – tajemník Svazu čs. architektů 
1989 – 90 – koordinátor pracovních skupin Mezinárodního svazu architektů 
1990 – člen komise prezidia ČSAV pro životní prostředí 
1990 – 92 – vedoucí vědecký pracovník Prognostického ústavu ČSAV 
od 1991 – autorizovaný architekt, člen ČKA 
od 1995 – docent na katedře sídel a regionů FSv ČVUT, 
od 1999 -  zástupce ved.katedry 
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 
nejvýzn. články ve sbornících z posl. let: 
Koreferát mezinárodního semináře "Environmentally Compatible  Shell and Spatial Structures and Structural 
Materials"(2002) 
Education of Professionals in Sustainable Urban and Regional Development - Philosophy Behind - In: Environmental 
Aspects in Civil Engineering Education. Porto : Departamento de Engenharia Civil, - s A. Mansfeldovou 
 
z projektů v posledních letech: 
územní plán obce Chlumín (2002) 
územní plán SÚ Nové Strašecí (2006) 
územní plán obce zvěřinek (2006) 

Působení v zahraničí  

do r. 2000 – viz údaje o praxi 
1998 – 2001 - koordinátor mezinárodního česko - italského výzkumného grantového  projektu "Metody regenerace 
sídlišť" - spolu s Doc.ing.arch.A.Mansfeldovou,CSc,  vedoucí  české výzkumné skupiny a Nadací EcoTerra 

řízení na VŠ 
FSv ČVUT 

Obor habilitačního nebo 
jmenovacího řízení nebo udělení 
vědecké hodnosti 

Ing. arch.  - architektura a urbanismus 
CSc. - architektura a urbanismus 
DrCs. - - architektura a urbanismus 
Doc. - architektonická tvorba a typologie 

ohlasy publikací 

Rok udělení (prof…)  CSc. – 1973, DrSc. – 1986, Doc. - 1977 mezinár. tuzem. 
 1 3 Podpis přednášejícího  
datum  

 



 
H – Personální zabezpečení - přednášející 
Název VŠ / součásti České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební 
Název SP Architektura a stavitelství - magisterský 
Jméno a příjmení Karel Kabele Tituly Prof., Ing., CSc. 
Rok narození 1960 typ vzt. hlavní rozsah 100% do kdy  
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
   
   
   
   
Přednášky v předmětech  
Budovy a energie 
Technická zařízení budov 
 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 
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),1998 
USA University of Tennessee - studijní cesta 

řízení na VŠ 
 

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 Podpis přednášejícího  
datum  

 



 
H – Personální zabezpečení - přednášející 
Název VŠ / součásti České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební 
Název SP Architektura a stavitelství - magisterský 
Jméno a příjmení Václav Kučera Tituly Doc., Ing., CSc. 
Rok narození 1938 typ vzt. hlavní rozsah 75% do kdy 09.007 
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
   
   
   
   
Přednášky v předmětech  
na oboru A+S: Architektura inženýrských staveb 
 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 
1961-ukončení FSv ČVUT v Praze 
1962-01 až 1963-09 ZVIL Škoda Plzeň 
1963-10 až 2004 fakulta architektury 
1969-70 TU Braunschweig 
1975 SCSc 
1992 habilitace  
Od 2006 FSv ČVUT v Praze 
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 
Účast na vědeckovýzkumné činnostui katedry K126 
Architettura nelle opere di ingeneria, Sapere 2000, 2003 

Působení v zahraničí  

Viz stáž na TU Braunschweig 

řízení na VŠ 
ČVUT 

Obor habilitačního nebo 
jmenovacího řízení nebo udělení 
vědecké hodnosti 

Konstrukce pozemních staveb 

ohlasy publikací 
Rok udělení (prof…) 1992 habilitace mezinár. tuzem. 

   Podpis přednášejícího  
datum  

 



 
H – Personální zabezpečení - přednášející 
Název VŠ / součásti České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební 
Název SP Architektura a stavitelství - magisterský 
Jméno a příjmení Václav Kupilík Tituly Doc. Ing. CSc. 
Rok narození 1946 typ vzt. hlavní p. rozsah 40 do kdy 12/09 
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
Pouze ČVUT v Praze   
   
   
   
Přednášky v předmětech  
Konstrukce pozemních staveb 
 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 
-1969: ČVUT, stavební fakulta, zakončení studia oboru P s vyznamenáním 
-1970/71: absolvování pedagogického kursu na  Ústavu pro studium na VŠ technických při  ČVUT  
-1977: obhajoba kandidátské disertační práce v oboru Teorie a konstrukce pozemních staveb ČVUT 
-1992 obhajoba habilitační práce v oboru Teorie a konstrukce pozemních staveb ČVUT 
-1989-1992 absolvování tříletého studia anglického  jazyka na katedře jazykové a speciální přípravy         expertů 

JASPEX Pedagogické fakulty UK 

Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 

Kupilík, V.: Stavební konstrukce z požárního hlediska (kniha), Vydavatelství Grada Publishing, 2006, 272 stran, 
ISBN80-247-1329-2. (ČVUT v Praze) 

Kupilík, V.: Fire Resistance of Steel Elements with the Optimum Selection of the Protective Encasement, 3th 
International Conference on Computing, Communications and Control Technologies, Proceedings – Volume III, 
International Institute of Informatics and Systemics – International Federation of Systems Research (IFSR), 24 – 27 
July, 2005 – Austin, Texas, USA, pp.80 - 84, ISBN 980-6560-48-5. (ČVUT v Praze) 

Kupilík, V.: Fire Performance of Load-bearing  Structures  with Specific Reference to the Encasement  of  Steel  
Elements, Proceedings of the 5th International Seminar on Environmentally Compatible Structures and Structural 
Materials (ECS) 24-25 June, 2004, PRAGUE, Czech Republic,Editor Czech Technical University in Prague, 
December 2004,   
ISBN  80-01-03150-0. (ČVUT v Praze) 

Kupilík,V.: Protection  of  Wood  against  Fire, 3rd International Conference on Advanced Engineering Design (AED 
2003), 1st Edition Authors of full texts, Prague, 1 – 4.6.2003, ISBN 80-86059-35-9. (ČVUT v Praze) 

Působení v zahraničí  

--- 
řízení na VŠ 
ČVUT v Praze 

Obor habilitačního nebo 
jmenovacího řízení nebo udělení 
vědecké hodnosti 

Teorie stavebních konstrukcí  a materiálů 

ohlasy publikací 
Rok udělení (Doc.) 1992  mezinár. tuzem. 

 3 35 Podpis přednášejícího  
datum  

 



 
H – Personální zabezpečení - přednášející 
Název VŠ / součásti České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební 
Název SP Architektura a stavitelství - magisterský 
Jméno a příjmení Alena Mansfeldová Tituly Doc., Ing.arch., CSc. 
Rok narození 1941 typ vzt. hlavní rozsah 100% do kdy  
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
   
   
   
   
Přednášky v předmětech  
Urbanismus a územní plánování (UP10) 
Strategie rozvoje sídel a regionů (URSR) 
Urbanismus a životní prostředí (UZ10) 
Urbanismus a územní plánování (UUPS) 
 
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 
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 
FSv ČVUT 

Obor habilitačního nebo 
jmenovacího řízení nebo udělení 
vědecké hodnosti 

Ing. arch.  - architektura a urbanismus 
CSc. - architektura a urbanismus 
Doc. - urbanismus ohlasy publikací 

Rok udělení (prof…)  CSc. – 1976, Doc. - 1995 mezinár. tuzem. 
 3 20 Podpis přednášejícího  
datum 10.11.2006 

 



 
H – Personální zabezpečení - přednášející 
Název VŠ / součásti České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební 
Název SP Architektura a stavitelství - magisterský 
Jméno a příjmení Petr Mezera Tituly Doc., Ing.arch., CSc. 
Rok narození 1939 typ vzt. hlavní rozsah 46% do kdy 1207 
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
   
   
   
   
Přednášky v předmětech  
Nauka o budovách 
 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 
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 
FA 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. 

   Podpis přednášejícího  
datum  

 



 
H – Personální zabezpečení - přednášející 
Název VŠ / součásti České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební 
Název SP Architektura a stavitelství - magisterský 
Jméno a příjmení Milan Nesměrák Tituly Doc., Ing.arch., CSc. 
Rok narození 1953 typ vzt. hlavní rozsah 100% do kdy  
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
   
   
   
   
Přednášky v předmětech  
Dějiny architektury 
 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 
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  

 

řízení na VŠ 
ČVUT, FA 

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. 

   Podpis přednášejícího  
datum  

 



 
H – Personální zabezpečení - přednášející 
Název VŠ / součásti České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební 
Název SP Architektura a stavitelství - magisterský 
Jméno a příjmení Rudolf Pošva Tituly PhDr., CSc. 
Rok narození 1952 typ vzt. hlavní rozsah 100% do kdy  
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
   
   
   
   
Přednášky v předmětech  
Dějiny umění 
Dějiny architektury, Stavebně-historická analýza 
 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 
1981 – abs. FFUK Praha, obor dějiny umění a italština 
1982 – 1985 – interní aspirantura na FA ČVUT 
1985 – 1992 – vědecký pracovník na FA ČVUT 
1992 - 97– Strojní fak.ČVUT, kat. společenských věd 
od 1997 – FSv ČVUT, kat. architektury 
stáže: 1977 – Florencie (1 měsíc), 1981-82 – Bologna (6 měsíců), 1989 – Řím (3 měsíce) 

Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 
podíl na Encyklopedie světové architektury (2002) 
podíl na učebnici pro střední odborné školy – Dějiny architektury (2005) 
 

Působení v zahraničí  

viz. stáže 

řízení na VŠ 
ČVUT v Praze 

Obor habilitačního nebo 
jmenovacího řízení nebo udělení 
vědecké hodnosti 

disertační práce v oboru dějiny architektury 
CSc. od r. 1985 

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

   Podpis přednášejícího  
datum  

 



 
H – Personální zabezpečení - přednášející 
Název VŠ / součásti České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební 
Název SP Architektura a stavitelství - magisterský 
Jméno a příjmení Věra Suchá Tituly Ing.arch., akad.arch. 
Rok narození 1955 typ vzt. hlavní rozsah 100% do kdy  
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
  10 
   
   
   
Přednášky v předmětech  
Interiér (IV10,IV20, INTE) 
Architektonická kompozice 
 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 
1974 – absolutorium na SVŠT Bratislava, obor architektura 
1977 - absolutorium na AVU Praka, obor architektura a interier 
1974-78 – PVÚ ČVUT v Praze – samostatný projektant 
1978 – 82 – Výstavnictví Praha – samostatný projektant 
1982-88 – Jiřina Soběslav – samostatný designer 
1988 – 93 – VÚVA Praha – aplikovaný výzkum 
1993 – 94 – VPÚ DECO – samostatný projektant 
od r. 1994 – FSv ČVUT v Praze, odborný asistent 
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 
 
seminář Techstav 2002 – příspěvek Podlahy v interieru – aplikace kamene v architektuře 
Vyzvaná přednáška UMPRUM – Aplikace keram.výrobků v interieru (2004) 
Výzkum a vývoj nové generace dř.inter.schodišť (2004) – arch.soutěž (s JEMA Svitavy) 
Podlahy – konference 2006 – příspěvek  - Podlahy v int. stavebních objektů 
článek Rekonstrukce panelových domů a interierový prostor In: Stavebnictví (12/2006) 
 
příklady projektu: 
Most – sakrální komplex církve bratrské – urb. a arch. studie (2003) 
 

Působení v zahraničí  

 

řízení na VŠ 
 

Obor habilitačního nebo 
jmenovacího řízení nebo udělení 
vědecké hodnosti 

 

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

  3 Podpis přednášejícího  
datum  

 



 
H – Personální zabezpečení - přednášející 
Název VŠ / součásti České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební 
Název SP Architektura a stavitelství - magisterský 
Jméno a příjmení Jana Šafránková Tituly PhDr., CSc. 
Rok narození 1957 typ vzt. Hlavní p. rozsah 100% do kdy 2007/9 
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
   
   
Přednášky v předmětech  
Estetika a sociologie 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 
Vzdělání: FFUK Praha., 1981, PhDr. FFUK 1982, CSc. sociologie 1990.  
ČVUT od 1981, asistent, odborný asistent, od 1990 Fakulta stavební ČVUT, Katedra společenských věd, sociologie a 
aplikovaná sociologie (částečně Dopravní fakulta od 1993, Strojní fakulta 1998-2003) 

Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 
Emrová, L. - Šafránková, J.: Společenské vědy 15  Psychologie a sociologie pro techniky.1. vyd. Praha: ČVUT, 2000. 
162 s. ISBN 80-01-02200-5.Šafránková a kol.: Společenské vědy 11. Estetika a sociologie, 1. vyd. Praha, ČVUT  2005 
ISBN 80-01-03314-7 
Člověk a jeho životní prostředí. Praha, Stavební fakulta ČVUT, 2004, editorka monografie s W. Drozenovou.  
.Šafránková, J.Survey on Sustainable Developoment in the Knowledge of Civil Engineering Graduates. In: alfa 
SPECTRUM. 2004, vol. 7, no. 1, s. 29-32. ISSN 1135-2679. Šafránková, J:.Projektnyj menědžment v vyššem 
těchničeskom obrazovaniji..In: Menědžment XXI věka:upravlenije razvitiem.Sankt Peterburg 2005, s.213-214.ISBN 5-
94777-039-3. Šafránková, J.:The knowledge of Ecology and Sustainable Development for Civil Engineers. In: Civil 
Engineering in next Decade (ASCEND). Strategies for Education, Research, Innovation and Practice. AECEF, Helsinki 
University of Technology. Helsinki 2005, s. 177 –182, ISBN 80-01-03266-3. Šafránková, J.:Sociální dovednosti v 
projektovém řízení ve stavebnictví. In: Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a investičných projektoch. 
Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2005, s. 212-215. ISBN 80-227-2276-6. Šafránková, J.:Ethihcs, 
Sustainability and Business. In: Teorie vědy. 2005, vol. XIV/XXVII, no. 3, s. 47-56. ISSN 1210-0250.  
Granty: 2005 – 2011 řešitel DÚ K 105 VZ 05 CEZ MSM 6840770006 Management udržitelného rozvoje cyklu staveb, 
stavebních podniků a území, DÚ Udržitelný management v mikroekonomii a jeho sociálně právní aspekty 
Celoživotní vzdělávání k udržitelnému rozvoji, grant z Rozvojových programů MŠMT,2005. Uplatnění absolventů 

ČVUT na trhu práce. Praha ČVUT 2003. FRVŠ. Průzkum studentů 2. - 5. Ročníků ČVUT. Praha, ČVUT 2005. 

Uplatnění absolventů ČVUT v Praze na trhu práce.[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2005. FRVŠ 

Cc2383.  Grant ESF Rozvojový program pro doktorandy. 2006 -2008 

Působení v zahraničí  

1995 - 2 měsíční stipendium NIAS, Nizozemí 

řízení na VŠ 
 

Obor habilitačního nebo 
jmenovacího řízení nebo udělení 
vědecké hodnosti 

Sociologie, CSc. 1990, Obor habilitačního řízení: 
Management a ekonomika ve stavebnictví, zahájeno 
2006/2 
 

ohlasy publikací 

Rok udělení (prof…)   mezinár. tuzem. 
 1 2 Podpis přednášejícího  
datum  

 



 
H – Personální zabezpečení - přednášející 
Název VŠ / součásti České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební 
Název SP Architektura a stavitelství - magisterský 
Jméno a příjmení Petr Urlich Tituly Prof., Ing.arch., CSc. 
Rok narození  typ vzt. hlavní rozsah 100% do kdy 2012 
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
ČVUT – Výzkumné centrum průmyslového dědictví vedl.p.  
   
   
   
Přednášky v předmětech  
v Mgr. programu A+S: Teorie současné architektury 
v ostatních: Dějiny architektury 19. a 20.stol., Kompozice architektury, Průmyslová revoluce a architektura 
 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 
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 v Praze 

Obor habilitačního nebo 
jmenovacího řízení nebo udělení 
vědecké hodnosti 

dějiny architektury, teorie architektury 

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

 6 4 Podpis přednášejícího  
datum  

 



 
H – Personální zabezpečení - přednášející 
Název VŠ / součásti České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební 
Název SP Architektura a stavitelství - magisterský 
Jméno a příjmení Ivan Vorel Tituly Doc., Ing.arch., CSc. 
Rok narození 1950 typ vzt. hlavní rozsah 100% do kdy  
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
      
Přednášky v předmětech  
Zahradní a krajinářská tvorba 
 
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 
Absolvent FA ČVUT v Praze – 1974 
Disertační práce na téma „Zeleň ve struktuře malých měst“, CSc 1980 
Doc. 1987 
1974-1975 projektant – Vojenský projektový ústav v Praze 
1975-1990 vysokoškolský pedagog – FA ČVUT v Praze 
1993-dosud vysokoškolský pedagog – FA ČVUT v Praze 
souběžně s pedagogickou činností na FA ČVUT :1990-dosud samostatná projektová a expertizní činnost  – ATELIER V 
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 

VOREL a kol.:Přírodní parky Plzeňského kraje – studie ochrany krajinného rázu – Buděticko, Buková,Hora, Sedmihoří, 
Horní Střela, Kosí potok, Horní Berounka,2003 

VOREL, JIRÁNEK, KOUPAL: Cibulka – návrh rekonstrukce krajinářského parku , 2003 

VOREL, CULEK, BUKÁČEK, MATĚJKA, SKLENIČKA: Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny 
využití území na krajinný ráz – metodický postup,  ČVUT 2004 
VOREL, MIOVSKÁ, NAVRÁTILOVÁ: Vidoule – krajinářská studie využití území přírodního parku, 2004 
VOREL I.: Historické krajinné kompozice – dominantní znaky kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu (in: 
Maděra, P., Riedl, M., Dreslerová, J. (eds.): Krajinný ráz, jeho vnímání a hodnocení v evropském kontextu. Ekologie 
krajina 1, Sborník příspěvků z konference CZ-IALE, 
VOREL,HENDRYCH,HANSON:  Pittsburgh-Praha, Urban Landscape Character Protection) – návrh ochrany 
charakteru krajiny říčního koridoru v aglomeraci města Pittsburgh  na podkladu komparace podmínek urbanizované 
krajiny údolí řek Vltava a Monongahella ( The Heinz Endowments Pittsburgh 2004) 
VOREL I.: Venkovská sídla a krajina (Seminář Venkov II. – Krajina a sídla, Jičín 20., 21.10.2005) 
VOREL I., HENDRYCH J.: Hodnocení krajinného rázu – finalizace metodického postupu (Konference „Proměny 
architektury a urbanismu“, FA ČVUT Praha 14.12.2005) 
VOREL I. a kol.: Hosín-Nemanice, posouzení úseku IV. železničního koridoru z hlediska krajinného rázu, 2005 
VOREL I. a kol.: Želetice – posouzení rekultivace po těžbě štěrkopísků v historické kulturní krajině z hlediska krajinného 
rázu, 2005 
VOREL, Ivan: Venkovská sídla a charakter krajiny, In: Venkov II., Sídla a krajina, příloha časopisu Urbanismus a 
územní rozvoj, č. 2/2006, str. 2-6 
VOREL, Ivan: Krajinný ráz a jeho ochrana, 1. část – Charakter, ráz a identita krajiny. In. Ochrana přírody č. 9/2006, 
ročník 61, str. 262-265, ISSN 1210-258X 
VOREL, Ivan: Krajinný ráz a jeho ochrana, 2. část – Proměnlivost krajinného rázu – typické a rozlišující znaky. In. 
Ochrana přírody č. 10/2006, ročník 61, str. 301-303, ISSN 1210-258X 
VOREL, I.  a kol.: Plavební stupeň Děčín – posouzení navrhovaného záměru z hlediska vlivu na krajinný ráz, 2006 
VOREL, I.  a kol.: Radlická radiála – posouzení navrhovaného záměru z hlediska vlivu na krajinný ráz, 2006 
Působení v zahraničí  

1990-1993 vedoucí projektové kanceláře firmy HEIM-BAU Erbach SRN 

řízení na VŠ 
ČVUT, FA 

Obor habilitačního nebo 
jmenovacího řízení nebo udělení 
vědecké hodnosti 

Urbanistická tvorba 

ohlasy publikací 
Rok udělení (doc) 1987  mezinár. tuzem. 

   Podpis přednášejícího  
datum  

 



 
H – Personální zabezpečení - přednášející 
Název VŠ / součásti České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební 
Název SP Architektura a stavitelství - magisterský 
Jméno a příjmení Tomáš Vraný Tituly Doc., Ing., CSc. 
Rok narození 1965 typ vzt. hlavní rozsah 100% do kdy  
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
   
   
   
   
Přednášky v předmětech  
Speciální konstrukce ocelové a dřevěné 
 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 
1988 – abs. FSv ČVUT v Praze, obor Pozemní stavby 
1988 – 92 – interní aspirant na kat.ocelových konstrukcí, školitel prof. J.Studnička 
1992 -.2002 – odb.asistent na katedře ocelových konstrukcí 
od r. 2003 – docent na katedře ocelových konstrukcí 
 
člen mezinárodních organizací IABSE a ECC (řádný člen TC7 "Cold-formed thin-walled sheet steel in buildings" a 
TWG 7.5 "Practical improvement of design procedures"), Národní technický kontakt pro konverzi normy EN 1993-6 
Jeřábové dráhy 
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 
Výběr z publikační činnosti: samostatně: 

Skutečné působení tenkostěnných vaznic, In: Navrhování ocelových a dřevěných konstrukcí. Praha: ČVUT, 
Fakulta stavební, Katedra ocelových konstrukcí, 2005, s. 53-62  
Rotational Restraint Of Purlins - Effect Of Primary Loading, Fourth  International Conference on Coupled 
Instabilities in Metal Structures, Rome, 2004, p.31-40 
Tuhost spojení tenkostěnné vaznice s krytinou, Ocelové konstrukce a mosty 2003, s. 487-492 

s J.Musílkem: Zatížení jeřábové dráhy od příčení mostového jeřábu, Stavební obzor. 2005, roč. 14, č. 5, s. 129-134 
Interakce mostového jeřábu s jeřábovou dráhou, Výzkumná zpráva k projektu FRVŠ č. G1 1953, 2004 

s V.Haplem: Tlačené a ohýbané ocelové pruty - přesnost normových postupů In: Konstrukce 2005, roč. 4, č.2, s.18-9
Vliv spolupůsobení konstrukce a konstrukčního detailu na únosnost ohýbaného prvku, Teoretické a 
konštrukčné problémy oceľových a drevených konštrukcií - Ľahké oceľové konštrukcie. Bratislava: STU, 2005, s. 
54-58 
Tlačené a ohýbané ocelové pruty - přesnost zjednodušených metod, sborník Kovové a spriahnuté konštrukcie a 
mosty, Žilina, 2004, s.167-172 
Stabilita rámových konstrukcí při kombinaci tlaku s ohybem, Závěrečná zpráva k projektu FRVŠ č. G1 1945, 
2004 

s M.Rosmanitem: Bending Capacity Of Cold-Formed Z-Purlins, Eurosteel 2005 - 4th European Conference on Steel 
and Composite Structures, 2005, vol. 1.2, s. 181-188. 
Cold-Formed Purlins, sborník Výzkumného záměru MSM 210000001 

Působení v zahraničí  

 

řízení na VŠ 
FSv ČVUT 

Obor habilitačního nebo 
jmenovacího řízení nebo udělení 
vědecké hodnosti 

disertač. práce: Spolupůsobení trapézových plechů 
s nenosnými deskami 
habilitační práce: Rotační podepření tenkostěnné 
ocelové vaznice krytinou 

ohlasy publikací 

Rok udělení (prof…)  CSc. – 1995, Doc.- 2002 mezinár. tuzem. 
 1 5 Podpis přednášejícího  
datum  

 



 
H – Personální zabezpečení - přednášející 
Název VŠ / součásti České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební 
Název SP Architektura a stavitelství - magisterský 
Jméno a příjmení Jiří Witzany Tituly Prof.Ing.DrSc. 
Rok narození 1941 typ vzt. hlavní rozsah 100% do kdy  
Další současní zaměstnavatelé typ prac. vztahu rozsah 
   
   
   
   
Přednášky v předmětech  
Poruchy a rekonstrukce staveb (KP60) 
Prefabrikované konstrukce (KP70),  
Konstrukce pozemních staveb (KP4C, KP6) 
Poruchy, degradace, rekonstrukce (PDR) 
 
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 
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 nevyčís Podpis přednášejícího  
datum  

 


