
  

 
Stručná charakteristika uchazeče ke jmenovacímu řízení 

 na ČVUT v Praze 
 

Uchazeč: doc. Ing. arch. Ing Zuzana Pešková, Ph.D. 
 

A) V oblasti pedagogické 
1) Počet doktorandů, pro které byl uchazeč ustanoven školitelem, resp. školitelem 

specialistou a kteří úspěšně obhájili disertační práci: 
1 úspěšně obhájil, celkem jmenována školitelkou pro 8 doktorandů 

2) Počet obhájených diplomových/bakalářských prací, které uchazeč vedl: 
64 bakalářských prací 

3) Tři nejvýznamnější počiny uchazeče v oblasti výuky: 
- 2012: Návrh úpravy studijního plánu bakalářského a magisterského 

programu Architektura a stavitelství tak, aby byl studijní program uznán ČKA 
jako plnohodnotné architektonické vzdělání. 

- 2013: Příprava a realizace oddělení jednotlivých částí Státních závěrečných 
zkoušek (zkoušek z tematických okruhů Architektonické navrhování budov  
a Technické navrhování budov a Obhajoby bakalářské práce)  
na bakalářském studijním programu Architektura a stavitelství. 

- 2014: Koordinace prodloužení akreditace bakalářského a magisterského 
studijního programu Architektura a stavitelství, včetně celkové revize 
studijního programu a zavedení změn ve studijním plánu  
(realizováno od 2015/16). 
Pozn: 2017-18: Příprava akreditace studijního programu Architektura  
a stavitelství 

4) Hodnocení uchazeče ve studentské anketě v posledních 4 semestrech: 
ZS 17/18 … 1,0  
LS 16/17 … nebyla hodnocena 
ZS 16/17 … 1,56 
LS 15/16 … 1,38 
ZS 15/16 … 1,18 

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

- Škabrada, J.; Pešková, Z. K možnostem identifikace středověkého 
vyměřování vesnic v českých zemích. Dějiny věd a techniky. 2006, 39(3), 
pp. 163-178. ISSN 0300-4414. 

- Pešková, Z. Vybrané kolonizační podniky stejných lokátorů v Čechách. 
Dějiny věd a techniky. 2012, 2011 (4), pp. 237-260. ISSN 0300-4414.  

- 2006 – 2012: Revitalizace historického jádra města Slaný. Spolupráce na 
průzkumech a rozborech, architektonické studii, dokumentaci pro stavební 
řízení, prováděcí dokumentaci. Vedoucí projektu prof. Ing. arch. Jaroslav 
Sýkora, DrSc. Realizován most U brodu (2012, Stavba roku Středočeského 
kraje) a Husova ulice (2015). 

2) H index s vyloučením autocitací: 
0 

3) Počet citací WOS/ Scopus/ohlasů arch. díla, vždy s vyloučením autocitací: 
0 / 0 / 20 

4) Mobilita (pobyt na zahraničním pracovišti – místo, délka a výsledek pobytu): 
- Pracovní stáž v Hasteiter Ladenbau ve Furt im Walde, Německo, 2002,  

1 týden, studium návrhu a výroby interiérových prvků 



- Krátkodobá stáž v Challengeru skupiny Bouygues Bâtiment ve Francii, 
2014, 5 dní, studium energeticky efektivního navrhování, příprava 
mezinárodní studentské soutěže 

- USA – Auburn University, University of Maryland, Howard University, 
Philadelphia University, 2017, 14 dní, příprava bilaterálních smluv 

5) Dva nejvýznamnější grantové projekty, kde byl uchazeč v pozici řešitel či 
spoluřešitel (navrhovatel či spolunavrhovatel): 

- Inovace studijního programu Architektura a stavitelství, OP PA - operační 
program Praha-Adaptibilita - Strukturální fondy EU, CZ.2.17/3.1.00/36043, 
CZ.2.17/3.1.00/36043, 1.7.2013 až 30.3.2015 

- Inovace stávajícího doktorského studijního programu Architektura  
a stavitelství a vytvoření nových architektonických programů,  
OP VVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Strukturální 
fondy EU, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002393, 1 1. 9. 2017 – 31. 8. 2022 

6) Příklad(y) uplatnění výsledků uchazeče v praxi: 
- Realizace architektonických a stavebních návrhů (20 za uplynulých 10 let). 

7) Nejvýznamnější uznání komunitou (vč. ocenění v arch. či uměl soutěži): 
- Stavba roku Středočeského kraje 2012 za Revitalizaci historického jádra 

města Slaný Architectual Competition - Public, Vypisovatel Nadace pro 
rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 31/833, 110 00 Praha 1: 
2012-02-29. 

- Recenzent časopisů Historická geografie, Journal of Civil Engineering, 
Journal of Civil Engineering and Architecture, TZB info, recenzent 
odborných knih 

8) Nejvýznamnější počin služby komunitě: 
- Místopředsedkyně OK1 - Oborové komise technických věd GA ČR 
- Proděkanka pro pedagogickou činnost na FSv ČVUT v Praze 

 
 
 
 
V Praze dne 
 
 
Hodnotící komise: 
 
Předseda:      Členové:  
 


