Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení
/oboru řízení ke jmenování profesorem
Vysoká škola (dále jen “VŠ”):

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta / vysokoškolský ústav (dále jen “součást1”): Fakulta stavební
Navrhovaný obor

Architektura a stavitelství

Obor habilitačního řízení2: ano

Obor řízení ke jmenování profesorem2:

Návrh doporučen vědeckou radou VŠ / vědeckou radou součásti dne:

ano

4. prosince 2014.

Název doktorského studijního programu / programů a jeho oboru/oborů, na který/které
navazuje navrhovaný obor habilitace nebo obor ke jmenování profesorem:
1.
Architektura a stavitelství / Architektura a stavitelství
Rozhodnutí MŠMT o udělení / prodloužení platnosti akreditace příslušného doktorského
studijního programu3
ze dne: 16.2.2011
č.j.: 5040/2011-30/1
platnost4 : 31.8.2019
Název doktorského studijního programu / programů a jeho oboru/oborů, na který/které
navazuje navrhovaný obor habilitace nebo obor ke jmenování profesorem:
2.
Architektura a stavitelství / Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví
Rozhodnutí MŠMT o udělení / prodloužení platnosti akreditace příslušného doktorského
studijního programu5
ze dne: 16.2.2011
č.j.: 5040/2011-30/1
platnost6 : 31.8.2019
Informace o počtu studentů v příslušném doktorském studijním programu (dále jen „DSP“)7:

Celkový počet
studentů DSP za
poslední 4 ak. roky
Architektura a
stavitelství
Trvale udržitelný
rozvoj a průmyslové
dědictví
1

Počet absolventů
DSP8
za poslední 4 ak.
roky
6

Počet neúspěšných
studentů9 za poslední
4 ak. roky

Počet stávajících
studentů DSP

12

34

0

4

14

Fakulta nebo vysokoškolský ústav, kde bude habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem probíhat.
V případě, že řízení bude probíhat pouze na VŠ se údaje o součásti nevyplňují a vyplňují se pouze údaje o VŠ
a pracovišti. V případě, že řízení bude probíhat na součásti, nevyplňují se údaje o VŠ (kromě jejího názvu).
2
Nehodící se škrtnou.
3
Pokud se studijní program dělí na studijní obory, rozumí se příslušný studijní obor studijního programu.
4
Uvést dobu, na kterou byla akreditace (prodloužení doby platnosti) udělena podle zákona č. 111/1998 Sb.
5
Pokud se studijní program dělí na studijní obory, rozumí se příslušný studijní obor studijního programu.
6
Uvést dobu, na kterou byla akreditace (prodloužení doby platnosti) udělena podle zákona č. 111/1998 Sb.
7
Pokud se studijní program dělí na studijní obory, rozumí se příslušný studijní obor studijního programu.
8
Počet studentů, kteří absolvovali studium státní doktorskou zkouškou a obhájením disertační práce.
9
Počet studentů, kteří studia zanechali nebo jejichž obhajoba disertační práce byla neúspěšná.

Názvy dalších oborů habilitace nebo oborů ke jmenování profesorem, které navazují na výše
uvedený DSP:
Název habilitačního nebo jmenovacího oboru

Hab. / prof.

Geodézie a kartografie
Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Vodní hospodářství a vodní stavby
Management a ekonomika ve stavebnictví
Architektura a stavitelství

Hab. + prof.
Hab. + prof.
Hab. + prof.
Hab. + prof.
Hab. + prof.

Platnost
akreditace10
31.12.2015
1.8.2015
1.8.2015
31.3.2017
31.7.2015

Počet uskutečněných habilitačních řízení a počet uskutečněných řízení ke jmenování
profesorem a úspěšnost těchto řízení v navrhovaném oboru na VŠ nebo na její součásti
v posledních čtyřech akademických letech:
rok
počet na VŠ nebo
součásti celkem
z toho úspěšných
z toho úspěšných /
neúspěšných z jiné
VŠ

2010 / 2011
prof.
habil.
/

/

2011 / 2012
2012 / 2013
2013 / 2014
prof.
habil. prof. habil. prof. habil.
1
1
/

/

/

1
/

1
/

Pozn.:
V současné době (2014/2015) proběhlo úspěšně jedno jmenovací řízení v oboru A+S na
VR FSv a VR ČVUT, výsledky postoupeny na MŠMT. Zároveň (2014/15) proběhly dvě další
habilitační řízení na úrovni FSv ČVUT, postoupeny na rektorát ĆVUT.

Informace o pracovišti11, kde probíhá nebo je požadováno habilitační řízení
nebo řízení ke jmenování profesorem
Počet akademických pracovníků12 s akademickým titulem nebo vědeckou hodností13:
titul/hodnost
prof.
doc.
odb. as.
DrSc., CSc., Dr., Ph.D.,
Th.D.
na pracovišti
K 11 124
4
10
20
31
K 11 125
1
3
8
12
K 11 127
0
5
7
7
K 11 129
3
10
37
15
K 11 133
4
9
7
20
K 11 134
2
3
9
14
Celkem
14
40
88
99

10

Termín platnosti akreditace; u nově žádaných oborů vypsat „Žádost“; v případě více oborů, rozšířit tabulku
Pracoviště nebo více pracovišť, kde se uskutečňuje doktorský studijní program, v jehož rámci se na vysoké
škole
nebo její součásti vyučuje obor habilitace nebo jmenování nebo alespoň jeho podstatná část.
12
Akademický pracovník, který je na VŠ nebo na součásti VŠ v pracovním poměru s min. rozsahem 0,5.
13
Počty DrSc., CSc., Dr., Ph.D. nebo Th.D. se vztahují na prof., doc. a odborné asistenty uvedené v této tabulce.
11

/

Přehled grantů a dalších tvůrčích aktivit VŠ nebo její součásti v daném oboru za poslední
čtyři akademické nebo kalendářní roky:
Pozn.:
Názvy grantů jsou podrobněji uvedeny pod jednotlivými katedrami, jež se účastní DSP
Architektura a stavitelství (viz dále). Zde uvádíme pouze nejdůležitější.
Tvůrčí činnost je rovněž podrobněji rozvedena v jednotlivých životopisech docentů a
profesorů katedry architektury (viz dále), zde uvedeny významné architektonické realizace.

Zdroj15

Období

Hodnocení bezpečnosti a životnosti staveb industriálního dědictví

C

2012-15

Udržitelná výstavba

C

2005-11

Mapování rozvojového potenciálu průmyslového dědictví města
Chrudimi
Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu
krajinných památkových zón

ČVUT

2010

C

2012-15

Hodnocení a stanovení kriteriálních mezí kvality a udržitelnosti budov

A

2010-12

Udržitelná výstavba budov a udržitelný rozvoj sídel

B

2009-12

SUBA - Udržitelná výstavba budov a udržitelný rozvoj sídel

B

2009-12

Progresivní neinvazivní metody stabilizace, konzervace a zpevňování
historických konstrukcí a jejich částí kompozitními materiály na bázi
vláken a nanovláken
Čisté a účinné budovy pro reálný život

C

2012-15

A

2008-12

Univerzitní centrum energeticky efektních budov (UCEEB) v Buštěhradu

MŠMT

2012

Centrum excelence Telč

AVČR,
MSMT

2012

Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, výzkumnou,
uměleckou a další tvůrčí činnost v oboru14

Dům umění – Dominikánský klášter v Opavě

2012

Regenerace Staroměstského náměstí v Mladé Boleslavi

2012

Celková rekonstrukce a revitalizace středověkého hradu v Soběslavi

2013

Rekonstrukce katedrály Sv. Mikuláše v Českých Budějovicích

2013

Revitalizace historického jádra města Slaný – most U Brodu

2013

Polyfunkční objekt DBC 10, závěrečná etapa, Dolní Břežany

2012

14

V případě, že jde o granty řešené ve spolupráci, uvádějí se nejvýznamnější spoluřešitelé (max. 2).
U grantů uvést: A=mezinárodní a zahraniční granty, B=granty GAČR nebo GAAV, C=rezortní ministerské
granty (včetně výzkumných záměrů MŠMT, s výjimkou FRVŠ); u ostatních uvést název instituce, která
výzkumný projekt financovala.
15

Celková rekonstrukce a přestavba hotelu Gomel, České Budějovice

2012

Domov senior, Kněžice ve Středočeském kraji

2012

Pomník prezidenta Wilsona v Praze

2012

Zastupitelský úřad ČR v KLDR, etapa 3

2012

Mostra dei Progetti di valorizzatione del parco delle mura di Piacenza
/výstava/

2013

Yleinen Kansainvalinen ideakilpailu: Helsinki Kirjava Satama /výstava/

2013

................................
.............
podpis rektora
……………………………………………………………………………………………………………
……...
Seznam členů vědecké rady VŠ a seznam členů vědecké rady součásti VŠ v případě, že
řízení bude probíhat na součásti s uvedením pracovišť externích členů příslušné vědecké
rady.
Seznam profesorů a docentů pracoviště s přiložením jejich odborných životopisů v úrovni
údajů vyžadovaných pro akreditaci/reakreditaci/rozšíření akreditace doktorských
studijních programů a jejich oborů, doplněné 1) o aktivní působení v tuzemských a v
zahraničních společnostech a organizacích a 2) údajů (název) o obhájených disertačních
pracích za poslední 4 ak. roky, které vedl jako školitel.
Žádost se předkládá jednou písemně, vč. příloh, a jednou na pevném elektronickém
nosiči (vč. příloh).

Pozn.: V případě, že nebyla prodloužena platnost akreditace odpovídajícího doktorského
studijního programu, v jehož rámci se uskutečňuje obor habilitace nebo jmenování, pozbývá
platnost i akreditace oboru habilitačního a jmenovacího řízení.

