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Řízení k návrhu na jmenování profesorem – doc. Ing. arch. Jiří Kupka, Ph.D.
vedoucí katedry urbanismu a územního plánování
obor Architektura a stavitelství
Průběh řízení:
Řízení k návrhu na jmenování profesorem pana doc. Ing. arch. Jiřího Kupky, Ph.D. pro obor
Architektura a stavitelství bylo zahájeno dne 27. 11. 2018.
Hodnoticí komise byla schválena vědeckou radou dne 10. 1. 2019 ve složení:
Předseda:
Členové:

prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec, Fakulta stavební ČVUT v Praze
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., vedoucí Ústavu urbanizmu a územného
plánovania FA STU Bratislava
prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran, Fakulta stavební ČVUT v Praze
doc. Ing. arch. Jan Vaněk, CSc., vedoucí Katedry zahradní a krajinné architektury
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze
prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc., Ústav architektury, FAST VUT Brno

Kvantifikovaná kritéria ČVUT v Praze pro řízení ke jmenování profesorem za posledních 10 let splňuje
uchazeč ve všech skupinách takto:
1
2
3
4
5

Prestižní publikace a realizace
Uznání vědeckou komunitou
Pedagogická činnost
Granty, zahr. pobyty a tvůrčí činnost
Služba komunitě

134,96 > 60
111 > 40
433 > 50
39,8 > 30
31,7 > 20

Předseda hodnoticí komise prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec přednesl stanovisko hodnoticí komise,
které je doporučující k dalšímu řízení před VR FSv.
Hodnocením přednášky byli pověřeni:
prof. Ing. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D.
prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger
Ing. arch. Vlasta Poláčková
Hlasování aklamací: 34 členů VR oprávněných hlasovat, hlasovalo 29 členů, 26 hlasů kladných,
0 hlasů záporných, 3 se zdrželi hlasování
Návrh byl schválen většinou hlasů.
Skrutátoři:
prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc.
doc. Ing. Pavel Švejda, CSc.
Hlasování aklamací: 34 členů VR oprávněných hlasovat, hlasovalo 29 členů, 27 hlasů kladných,
0 hlasů záporných, 2 se zdrželi hlasování
Návrh byl schválen většinou hlasů.
Uchazeč přednesl přednášku na téma: „Historické struktury jako hodnota krajiny“
V diskusi k přednášce vznesli dotazy a příspěvky. prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec, prof. Ing. Petr
Hájek, CSc., Mgr. Karel Ksandr, Ing. Marcel Soural, prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., prof. Ing. Zdeněk
Bittnar, DrSc., prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., Ing. Pavel Křeček, prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
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V neveřejné části jednání prof. Ing. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D. přednesla hodnocení
přednášky:
„Uchazeč představil téma historické kulturní krajiny, kterému se věnuje dlouhodobě teoreticky,
prakticky i pedagogicky. V přednášce prezentoval historické krajinné struktury na kompozicích
geometrických a romantických. Popsal výsledky výzkumu, který se týká analýzy historických
krajinných struktur v podobě metodiky klasifikace jejich hodnot. Vysvětlil uplatnitelnost metodiky pro
územně plánovací praxi. Přednáška byla poutavá a přehledně uspořádaná. Uchazeč prokázal
vynikající rozhled v oboru, je vyhraněnou odbornou osobností.“
Hlasování aklamací o znění hodnocení: 34 členů VR oprávněných hlasovat, hlasovalo 31 členů,
31 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:
Ze 34 členů VR k hlasování oprávněných bylo přítomno a hlasovalo 31 členů, z toho 29 hlasů bylo
kladných, 2 hlasy záporné, 0 hlasů neplatných.
Usnesení:
Vědecká rada FSv ČVUT na základě výsledku tajného hlasování schválila návrh na jmenování
pana doc. Ing. arch. Jiřího Kupky, Ph.D. profesorem pro obor Architektura a stavitelství.
Návrh bude předložen k dalšímu řízení na ČVUT.
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