Stručná charakteristika uchazeče k habilitačnímu řízení
Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D.
A) V oblasti pedagogické
1) Počet doktorandů, pro které byl uchazeč ustanoven školitelem resp.
školitelem specialistou a kteří úspěšně obhájili disertační práci:
0
2) Počet obhájených diplomových/bakalářských prací, které uchazeč vedl:
34 / 12
3) Jeden nejvýznamnější počin uchazeče v oblasti výuky:
Zavedení předmětů Detail v architektuře I. a Detail v architektuře II., kde
výstup architektonického detailu II. je součástí bakalářské práce jako
složka D, včetně manuálu obou předmětu pro vyučující a publikace
studijních opor pro oba předměty. Dále zavedení předmětu Kresba a
model v architektuře při 50 % podílu. Předmětem uchazeče je kresba
v architektuře.
4) Hodnocení uchazeče ve studentské anketě v posledních 4 semestrech:
Hodnocení je 1 (F-nejhorší) až 6 (A - nejlepší) za každý vyučující předmět
ZS 2015/2016

LS 2015/2016

ZS 2016/2017

LS 2016/2017

Hodnocení se zúčastnilo méně než 33 % studentů.
Při tak malé účasti nelze výsledky pro dané
oprávnění zobrazit.
Hodnocení se zúčastnilo méně než 33 % studentů.
Při tak malé účasti nelze výsledky pro dané
oprávnění zobrazit.
Obytné stavby - 6,
Detail v architektuře II. - 5,46
Ateliér architektonické tvorby II. - 5,2
Komplexní projekt - 6
Specializovaný ateliér - 6
Ateliér architektonické tvorby I. – 6
Detail v architektuře I. – 5,64
Kresba a model v architektuře – 5,79
Diplomový projekt - 6

B) V oblasti tvůrčí
1) Tři významné původní výsledky tvůrčí činnosti nebo arch. či uměl. realizace:
Dulenčín, J.: Rekonstrukce rodičovského domu, Prešov, Slovenská
republika, 2012
Dulenčín, J.: Rekonstrukce vlastního domu, Brno, 2017
Dulenčín, J.: Rekonstrukce interiéru bytu 2+kk, Brno - Slovákova, 2018
2) H index s vyloučením autocitací: 0
3) Počet citací WOS/ Scopus/ohlasů arch. díla, vždy s vyloučením autocitací: 0
4) Mobilita (pobyt na zahraničním pracovišti – místo, délka a výsledek pobytu):
2016 - Via University college, Horsens Dánsko, Teaching mobility
Erasmus+, délka 1 týden

2016 - École nationale supérieure d´Architecture de Bretagne, Rennes
Francie, Teaching mobility Erasmus+, délka 1 týden
2017 - Universidad de Alicante, University Polytechnic, Alicante
Španělsko, Mezinárodní workshop, délka 1 týden
2017 - Via University college, Horsens Dánsko, Teaching mobility
Erasmus+, délka 1 týden
2017 - KEA Copenhagen school of design and technology, Kodaň
Dánsko, Projekt pro podporu mobility pedagogických pracovníků FAST
VUT v Brně. Příprava spolupráce mezi univerzitami. Délka 1 týden.
5) Dva nejvýznamnější grantové projekty, kde byl uchazeč v pozici řešitel či
spoluřešitel (navrhovatel či spolunavrhovatel):
2013 projekt FRVŠ 1124/2013/a „Zřízení atelieru pokročilého
modelování“ ŘEŠITEL: PROF. Ing. arch. Alois Nový, CSc.
Spoluřešitelé: Ing. arch. Juraj Dulenčín, ph.d., MgA. Natalie Chalcarzová
2015 - IGA VUT / Detail v architektuře / FAST-S-15-2852 Specifický
výzkum FAST VUT v Brně, řešitel
6) Příklad(y) uplatnění výsledků uchazeče v praxi:
Uchazeč se autorsky podílel na přibližně 15 projektech v rámci vlastní
architektonické kanceláře, nebo v rámci spolupráce s jinými
architektonickými kancelářemi. Jde hlavně o projekty a realizace malých
úprav až po vetší rekonstrukce interiéru bytů a rodinných domů. Větší
objekty jako hotelové objekty byly zpracovány jako architektonické
studie. Architektonická práce je doplněna také realizací v oblasti
designu a grafických prací.
Pro ilustraci výběr z projektů:
2006
2007
2007
2008
2012
2013
2013
2016
2016
2017
2017
2017
2017

Hotel Mengusovce / spolupráce s Archima / studie
Dostavba hotelu Kempinsky Vysoké Tatry / spolupráce s Archima / studie
Vila M Prešov SK / spolupráce s Archima / realizace
Cukrárna Olympie Olomouc / spolupráce s Blauetulp / realizace interiéru
Vila dům / Prešov Na Rúrkách / rekonstrukce
Rodinný dům / Prešov Šidlovec / studie
Rodinný dům / Alexovice Brno – venkov / studie
Rodinný dům 5+1 / Vranov / studie
Rodinný dům 2+1 / Vranov / studie
Rodinný dům / Čejkova Brno / rekonstrukce
2+kk / Slováková Brno / rekonstrukce interiéru
Design / Konferenční stolek / černý beton + ocel
Rodinný dům / Soběšicka Brno / rekonstrukce

2012
2012
2013
2017

Návrh logotypu Kardio Brychta / CZ
Návrh logotypu Mikysound / CZ
Návrh logotypu Arch visage / CZ
Návrh logotypu Sensorium Design/ USA

7) Nejvýznamnější uznání komunitou (vč. ocenění v arch. či uměl soutěži):
1. cena v soutěži Stavba Jihomoravského kraje o nejlepší doktorskou
práci v oblasti stavebnictví Jihomoravského kraje 2007. Projekt
Premeny bývania. 2008

8) Nejvýznamnější počin služby komunitě:
2+2 živé prezentace pedagogů ústavu ARC, studentů a architektů pro
širokou veřejnost. Spoluautor projektu cyklu přednášek o architektuře a
designu za účasti českých i zahraničních hostí. Cyklus přednášek byl
zahájen v roce 2010 průměrně tři krát za kalendářní rok. 2010 až dosud.
Člen organizačního týmu každoroční výstavy diplomových prací Ústavu
architektury Fakulty stavební. 2012 – dosud.
Člen organizačního týmu každoroční výstavy studentské soutěže Cena
Arnošta Wiesnera, výstava ve vládní vile Stiassni v Brně. 2015 – dosud.
V Praze dne 22.1.2019
Habilitační komise:
prof. akad. arch. Mikuláš Hulec, prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran, prof. akad. arch. Petr Keil,
doc. Ing. arch. Michal Hexner, CSc., Ing. arch. Eva Dvořáková
Předseda:

Členové:

