Řízení k návrhu na jmenování docentem – Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D.
odborný asistent, zástupce ved. katedry architektury
obor Architektura a stavitelství
Průběh habilitačního řízení
Řízení k návrhu na jmenování docentem Ing. arch. Jaroslava Dadi bylo zahájeno
dne 28. 2. 2017.
K habilitaci předložil uchazeč habilitační práci na téma: „Místo určuje děj, architektura vytváří
místo“
Dne 6. 4. 2017 schválila vědecká rada FSv habilitační komisi ve složení:
Předseda:
Členové:

prof. akad. arch. Mikuláš Hulec, Fakulta stavební ČVUT v Praze
prof. Ing. arch. Michal Hlaváček, Fakulta stavební ČVUT v Praze - omluven
prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc.,
Fakulta stavební VUT v Brně
doc. Ing. arch. Michal Hexner, CSc., autorizovaný architekt
doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc., Akademie výtvarných umění v Praze

Oponenti habilitační práce:
doc. Ing. arch. Eva Fantová, CSc. - omluvena
Ing. arch. Lukáš Velíšek
doc. Ing. arch. Michal Hexner, CSc.
Podle kvantifikovaných kritérií ČVUT pro jmenování docentem dosáhl uchazeč za posledních
10 let bodového hodnocení:
1
2
3
4
5
6

Prestižní vědecké publikace a realizace
Kladné ohlasy prací
Pedagogická činnost
Vědecká výchova, vedení vědeckého týmu
Tvůrčí a řídící aktivity, ostatní publikace
Uznání vědeckou komunitou

27,6 > 26
11 > 10
46 > 24
12 = 12
38,8 > 34
8 < 20

V souladu s § 72 Zákona o vys. školách habilitační komise zhodnotila veškeré předložené materiály
uchazeče a na základě doporučujících posudků oponentů předložila návrh k dalšímu pokračování
v habilitačním řízení před VR FSv. Předseda habilitační komise prof. akad. arch. Mikuláš Hulec
přečetl stanovisko habilitační komise.
Hodnocením přednášky a obhajoby habilitační práce byli pověřeni:
prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.
Ing. arch. Vlasta Poláčková
Hlasování aklamací: 34 členů VR oprávněných hlasovat, hlasovalo 28 členů, 25 hlasů kladných,
0 hlasů záporných, 3 se zdrželi hlasování
Návrh byl schválen většinou hlasů.
Skrutátoři – ponecháni z předchozího hlasování:
prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc.
doc. Ing. Pavel Švejda, CSc.
Habilitant přednesl habilitační přednášku na téma „Novostavby v historickém prostředí Prahy ve
20. století“.
V další části řízení habilitant seznámil přítomné s obsahem své habilitační práce na téma „Místo
určuje děj, architektura vytváří místo“.

Následně oponenti přednesli závěry svých oponentských posudků, ke kterým se habilitant vyjádřil
a zodpověděl jejich dotazy a připomínky. Závěr oponentského posudku omluvené doc. Ing. arch. Evy
Fantové, CSc. přednesl předseda komise prof. akad. arch. Mikuláš Hulec.
Ve vědecké rozpravě k přednášce a habilitační práci vznesli připomínky a dotazy prof. Ing.
Vladimír Křístek, DrSc., prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D., prof. Ing.
Čeněk Jarský, DrSc., Ing. Pavel Křeček, Mgr. Karel Ksandr, doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc., prof. Ing.
Zdeněk Bittnar, DrSc.
V neveřejné části jednání prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger přednesl hodnocení přednášky
a habilitační práce:
„Uchazeč přednesl přednášku na téma Novostavby v historickém prostředí Prahy 20. století.
Na vybraných zlomových příkladech hodnotil úspěšné architektonické koncepty novostaveb
v historickém prostředí Prahy. Přínos je především v aktuálnosti tématu a snaze o nalezení kritérií
pro hodnocení architektonické kvality novostaveb v historickém kontextu. Přednáška byla přehledná
a srozumitelná.
Ve své habilitační práci uchazeč aplikoval kritéria hodnocení na významné světové realizace. V další
kapitole práce shrnuje vlastní dosavadní rozsáhlou architektonickou tvorbu. Uchazeč prokázal, že je
výraznou pedagogickou, odbornou i tvůrčí osobností.“
Vědecká rada odsouhlasila znění hodnocení přednášky všemi hlasy.
Hlasování:
Výsledek tajného hlasování:
Ze 34 členů VR k hlasování oprávněných bylo přítomno a hlasovalo 28 členů, z toho 27 hlasů bylo
kladných, 0 hlasů záporných, 1 hlas neplatný.
Usnesení: Vědecká rada FSv ČVUT na základě výsledku tajného hlasování schválila návrh
na jmenování pana Ing. arch. Jaroslava Dadi, Ph.D. d o c e n t e m pro obor Architektura a
stavitelství.
Návrh bude předložen rektorovi ČVUT.

