
Řízení k návrhu na jmenování profesorkou – doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. 
 
vedoucí katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
obor Management a ekonomika ve stavebnictví  
 
Průběh řízení: 
Řízení k návrhu na jmenování profesorkou paní doc. Ing. Renáty Schneiderové Heralové, Ph.D. 
pro obor Management a ekonomika ve stavebnictví bylo zahájeno dne 30. 10. 2018. 
 
Hodnoticí komise byla schválena vědeckou radou dne 6. 12. 2018 ve složení: 
předseda: prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze 
členové: prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, ČKAIT, VŠB-TU Ostrava 

prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc., Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze 
  doc. Ing. Marie Bohatá, CSc., Národohospodářský ústav AV ČR 
  doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D., Fakulta stavební VUT Brno 
 
Kvantifikovaná kritéria ČVUT v Praze pro řízení ke jmenování profesorem za posledních 10 let 
splňuje uchazečka ve všech skupinách takto: 
 

1 Prestižní publikace a realizace  73,9 > 60 
2 Uznání vědeckou komunitou  66 > 40 
3 Pedagogická činnost  301 > 50 
4 Granty, zahr. pobyty a tvůrčí činnost  79 > 30 
5 Služba komunitě  46,26 > 20 

 
Předseda hodnoticí komise prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. přednesl stanovisko hodnoticí komise, 
které je doporučující k dalšímu řízení před VR FSv. 
 
Hodnocením přednášky byli pověřeni: 
prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc. 
doc. Ing. Pavel Švejda, CSc. 
prof. Ing. Petr Hájek, CSc. 
 
Hlasování aklamací: 33 členů VR oprávněných hlasovat, hlasovalo 25 členů, 22 hlasů kladných, 
0 hlasů záporných, 3 se zdrželi hlasování 
Návrh byl schválen většinou hlasů. 
 
Skrutátoři: 
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. 
prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger 
  
Hlasování aklamací: 33 členů VR oprávněných hlasovat, hlasovalo 25 členů, 23 hlasů kladných, 
0 hlasů záporných, 2 se zdrželi hlasování 
Návrh byl schválen většinou hlasů. 
 
Uchazečka přednesla přednášku na téma: „Kalkulace nákladů životního cyklu při posuzování 
návrhu stavby“ 
 
V diskusi k  přednášce vznesli dotazy a příspěvky. Ing. Pavel Křeček, prof. Ing. Zdeněk Bittnar, 
DrSc., prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, prof. Ing. František Wald, 
CSc., prof. Dr. Ing. Karel Pavelka, Ing. arch. Vlasta Poláčková, doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D., 
prof. Dr. Ing. Bořek Patzák, prof. Ing. Jiří Máca, CSc. 
 
 
 



V neveřejné části jednání prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc. přednesl hodnocení přednášky: 
 
„Profesorská přednáška doc. Schneiderové Heralové byla věnována tématu Kalkulace nákladů 
životního cyklu při posuzování návrhu stavby. Za současné situace v českém i světovém 
hospodářství je téma velmi aktuální. Přednáška byla na vysoké odborné i pedagogické úrovni. Byla 
přehledně uspořádána a podána srozumitelným způsobem. Z přednášky i z odborné činnosti 
uchazečky je zřejmá vynikající orientace a rozhled v oboru, protože v něm pracuje nejen 
v teoretické, ale i praktické úrovni dlouhodobě. Z přednášky, z přiložených materiálů ke 
jmenovacímu řízení i z citačního indexu plynoucího z publikovaných prací je zřejmý originální 
vlastní přínos uchazečky, která přinesla řadu vlastních originálních poznatků v oblasti stanovení 
nákladů životního cyklu staveb. Dosažené poznatky jsou přínosem oboru nejen v jeho teorii, ale 
byly uplatněny bezprostředně na řadě akcí v technické praxi. Uchazečka naznačila nejen aktuální 
problémy, ale i tendence dalšího možného zkoumání a rozvoje oboru. Z její dlouhodobé práce 
plyne, že je vyhraněnou odbornou i pedagogickou osobností ve svém oboru.“ 
 
Hlasování aklamací o znění hodnocení:  
33 členů VR oprávněných hlasovat, hlasovalo 25 členů, 25 hlasů kladných, 0 hlasů záporných,  
0 se zdrželo hlasování. 
Vědecká rada odsouhlasila znění hodnocení přednášky všemi hlasy. 
 
Hlasování o návrhu na jmenování: 
Výsledek tajného hlasování: 
Z 34 členů VR bylo oprávněno hlasovat 33 členů (uchazečka jako členka VR FSv nehlasuje), 
k hlasování oprávněných bylo přítomno a hlasovalo 25 členů, z toho 25 hlasů bylo kladných,  
0 hlasů záporných, 0 hlasů neplatných. 
 
Usnesení: 
Vědecká rada FSv ČVUT na základě výsledku tajného hlasování schválila návrh na 
jmenování paní doc. Ing. Renáty Schneiderové Heralové, Ph.D. profesorkou pro obor 
Management a ekonomika ve stavebnictví. 
 
Návrh bude předložen k dalšímu řízení na ČVUT. 
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