Stručná charakteristika uchazeče ke jmenovacímu řízení
na ČVUT v Praze
Uchazeč: doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D.
A) V oblasti pedagogické
1) Počet doktorandů, pro které byl uchazeč ustanoven školitelem resp. školitelem specialistou a kteří úspěšně obhájili disertační práci:
2 úspěšně obhájení, aktuálně 6 aktivních doktorandů (z toho 2 po SDZ)
2) Počet obhájených diplomových/bakalářských prací, které uchazeč vedl:
úspěšně obhájených 79 diplomových / 17 bakalářských prací
3) Tři nejvýznamnější počiny uchazeče v oblasti výuky:
zavedení 8 nových předmětů do řádného studia, 3 předmětů pro Erasmus+, 1
předmětu doktorského studia, které se vyučují. Příprava nových předmětů pro
akreditaci DS Architektura a stavitelství a Inženýrství životního prostředí
skripta Zeleň v historii města (2006), 2 elektronická skripta: Vybrané kapitoly
z urbanistické kompozice (2017), Vybrané otázky z urbanismu venkova (2018)
Podíl na přednáškách na dalších vysokých školách (FŽP ČZU, VŠRR a Bankovní institut Ambis)
4) Hodnocení uchazeče ve studentské anketě v posledních 4 semestrech:
1.11 / 1.00 / 1.15 / 1.00
B) V oblasti tvůrčí
1) Tři významné původní výsledky tvůrčí činnosti nebo arch. či uměl. realizace:
KUPKA, J. Krajiny kulturní a historické. Vliv hodnot kulturní a historické charakteristiky na krajinný ráz naší krajiny. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. ISBN 978-80-01-04653-1. 180s. 100% (monografie)
VOREL, I. – KUPKA, J. Krajinný ráz. Identifikace a hodnocení. 1. vyd. Praha:
České vysoké učení technické v Praze, 2011, ISBN 978-80-01-04766-8. 148s.
50% (monografie)
VOREL, I. – KUPKA, J. – ŠTRÉBLOVÁ HRONOVSKÁ, K. Územní studie preventivního hodnocení krajinného rázu v Plzni. 2014 – ÚS zapracovaná do platného územního plánu – 40%
2) H index s vyloučením autocitací:
0
3) Počet citací WOS/ Scopus/ohlasů arch. díla, vždy s vyloučením autocitací:
0/6/0
4) Mobilita (pobyt na zahraničním pracovišti – místo, délka a výsledek pobytu):
Zejména krátkodobé výjezdy v rámci odborných exkurzí a návštěv zahraničních
vysokoškolských a odborných pracovišť (Itálie, Rakousko, Slovenko)
TU Zvolen (SK) – týden – workshop Krajina v krajine – přednášky, publikace
5) Dva nejvýznamnější grantové projekty, kde byl uchazeč v pozici řešitel či spoluřešitel (navrhovatel či spolunavrhovatel):

Program aplikovaného výzkumu TAČR Omega TD010203 – Aplikace Evropské
úmluvy o krajině do ZÚR (2012-2013) (jmenovaný člen)
Projekt výzkumu a vývoje NAKI DF12P01OVV001 Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón (20122015) (jmenovaný člen)
6) Příklad(y) uplatnění výsledků uchazeče v praxi:
Preventivní hodnocení CHKO z hlediska krajinného rázu – podklad pro rozhodování SCHKO (CHKO Český les, 2006; Dokesko, 2007; CHKO Kokořínsko,
2008; CHKO Český kras, 2008; CHKO Broumovsko, 2010; CHKO Jeseníky,
2011); Územní studie krajinného rázu (Vyhodnocení území Středočeského kraje z hlediska krajinného rázu, 2008, 2009, Generel krajinného rázu Jihočeského kraje, 2009; Vyhodnocení krajinného rázu ORP Třinec, 2008; Preventivní
hodnocení krajinného rázu v Plzni, 2014; územní studie krajiny (ÚSK Královéhradeckého kraje, 2017-2018; ÚSK ORP Hradec Králové, 2017-2019; ÚSK
ORP Liberec, 2017-2019; ÚSK ORP Nová Paka, 2017-2019; ÚSK ORP Nový
Bydžov, 2017-2019; ÚSK ORP Plzeň, 2017-2019, Cílové charakteristiky krajiny
Moravskoslezského kraje, 2012), krajinářské studie (Krajinářské hodnocení
území Karlovarského kraje, 2012; Koeficient ekologické stability v Karlovarském kraji, 2012; Rozčlenění krajin Karlovarského kraje, 2012).
7) Nejvýznamnější uznání komunitou (vč. ocenění v arch. či uměl soutěži):
Recenzent Landscape Online (Scopus), Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae
Brun (Scopus), Regionální rozvoj mezi teorií a praxí (Erich+), Littera scripta
(Erich+), Zprávy památkové péče, Historická geografie (Erich+), AUC–Studia
Sociologica–Naše společná přítomnost; recenzent monografií a odborných
knih; člen redakční rady Regionální rozvoj mezi teorií a praxí (Erich+); vedoucí
katedry
8) Nejvýznamnější počin služby komunitě:
člen ORO Architektura a stavitelství, Inženýrství životního prostředí a Speciální
produkce rostlinná (FAPPZ ČZU), člen PRO Architekturu a stavitelství, hodnotitel NAÚ, editor odborných knih, autor řady popularizačních článků

V Praze dne 12.3.2019
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