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A) V oblasti pedagogické 

1) Počet obhájených diplomových/bakalářských prací, které uchazeč vedl: 
1 / 12 

2) Jeden nejvýznamnější počin uchazeče v oblasti výuky:   
a) Systematické vedení studentů v arch. ateliérech k účasti 

v mezinárodních architektonických soutěžích   
b) Vytvoření dvou výukových videí na katedře architektury (k129)  

FSv ČVUT v Praze. Videa popisují a vysvětlují důvody konstruování a 
využívání energeticky efektivních a pasivních budov:  

1/ Proč právě pasivní budovy (2016) 
2/ Optimalizace pro pasivní budovy (2016) 

3) Hodnocení uchazeče ve studentské anketě v posledních 4 semestrech: 
Hodnocení je 1 (vynikající) až 5 (nemohu posoudit) za vyučující 
předměty 
ZS 2016/2017  Hodnocení se zúčastnilo méně než 10 % studentů. 

Při tak malé účasti nelze výsledky pro dané 
oprávnění zobrazit. 

LS 2016/2017  Hodnocení se zúčastnilo méně než 10 % studentů. 
Při tak malé účasti nelze výsledky pro dané 
oprávnění zobrazit. 

ZS 2017/2018  AMG1 – 1,67   (13%)  
    ATV4 - méně než 10 % studentů 
LS 2017/2018  ATO3 – 1,0   (17%) 
    NBO2 – méně než 10 % studentů  
  

 
B) V oblasti tvůrčí 

1) Tři významné původní výsledky tvůrčí činnosti nebo arch. či uměl. 
realizace: 

      a/ Studie a současně realizace: 
      Rekonstrukce bytového domu a nástavba podkrovních bytů 
      Nad Královskou oborou 11, Praha 7 (památková zóna) 
      Dokončení celého objektu včetně dvorní části a všech interiérů 
      nástavby 2014 
      b/ Studie a současně realizace: 
      Rekonstrukce bytového domu a nástavba podkrovních bytů 
      Ovenecká 3, Praha 7 (památková zóna) 
      Dokončení exteriérů a dvorní části, včetně interiérů nástavby 2014 
      c/ Studie a následná realizace: 
      RD tvarování hmoty s ohledem na energetickou úspornost a 
      tvarovou optimalizaci, Pod Havlínem, 156 00 Praha 5 - Zbraslav 
      Dokončení objektu 2015/16  
2)   H index s vyloučením autocitací: 0 
3) Počet citací WOS/ Scopus/ohlasů arch. díla, s vyloučením autocitací: 0  



4) Mobilita (pobyt na zahraničním pracovišti – místo, délka a pobytu): 
      V uvedeném období jsem žádnou stáž neabsolvoval 
 
5) Dva nejvýznamnější grantové projekty, kde byl uchazeč v pozici řešitel či 

spoluřešitel (navrhovatel či spolunavrhovatel):  
      V uvedeném období jsem se grantových projektů nezúčastnil 
  
6) Příklad(y) uplatnění výsledků uchazeče v praxi: 
     Uchazeč se autorsky podílel na značné řadě projektů v rámci vlastní  
     architektonické kanceláře, značnou část z nich současně realizoval  
     vlastní stavební firmou. 
 
7) Nejvýznamnější uznání komunitou (vč. ocenění v arch. či uměl soutěži): 
      Ohlas na realizaci díla většího rozsahu v odborné publikaci ČR: 
      a/ Energeticky soběstačné budovy 3/2015 
      Jak se na ČVUT vyučují principy energeticky udržitelné výstavby, 
      Pasivní standardy,  
      Rekonstrukce bytových domů a jejich nové nástavby v Praze 7, 
      Vydává: informační centrum ČKAIT s.r.o. ve spolupráci s: ČKAIT,  
      CZGBC, CPD.  
      b/ Bydlení IQ, internetový časopis, 12/2016 
      Vila Edmunda Trauba, architekt Bruno Paul, 
      Příklad 1. rekonstrukce – Ing. arch. Ladislav Kalivoda CSc.,  
      Rekonstrukce vily Traub, Rekonstrukce bytového domu včetně celé  
      nástavby v Praze 7  
      c/ archit. návrh uplatněný v mezinárodní soutěži  

                             Mezinárodní archit. soutěž na Vítězné nám. Praha 6 
      rok 06/2018  (podíl 50%) 
 
8) Nejvýznamnější počin služby komunitě: 
     a/ uspořádání výstavy architektonických studentských prací,         
      Dostavba ulice generála Píky 

                            Galerie chodník, Nám. Svobody 1, Praha 6,  7.8.– 2.9. 2014  
     b/ uspořádání výstavy architektonických studentských prací, 
     Nová bytová výstavba v Ml. Boleslavi 
     Hotel Sand Martin Golf  Michalovice 72 
     Mladá Boleslav  1.9.– 14.9. 2016  
     c/ uspořádání výstavy architektonických studentských prací, 
     Architektura pasivních budov  
     Coworkingové centrum v Příbrami.    
     Komenského nám. 389, 261 01 Příbram III., 1.11. – 18.11.2016  
     d/ uspořádání výstavy architektonických studentských prací, 
     výsledků mezinárodní architektonické studentské soutěže české 
     kolo, sponzor firma Izover,  FSv ČVUT v Praze v roce: duben 2014, 
     duben 2016, duben 2017   
     e/ zavedení a pravidelné uspořádávání výstav vybraných, nejlepších 
     architektonických studentských prací, (tzv. žlutá karta) oceněných  
     nejlepších studentů v ateliérové tvorbě pro katedry arch. tvorby,  
     katedry urbanismu na FSv ČVUT v Praze 
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