Řízení k návrhu na jmenování profesorkou – doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.
docentka na katedře architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze
Obor: Architektura a stavitelství
Průběh řízení:
Řízení k návrhu na jmenování profesorkou paní doc. Ing. arch. Ing. Zuzany Peškové, Ph.D. pro obor
Architektura a stavitelství bylo zahájeno dne 30. 5. 2017.
Hodnoticí komise byla schválena vědeckou radou dne 12. 10. 2017 ve složení:
Předseda: prof. Ing. arch. Michal Hlaváček, Fakulta stavební ČVUT v Praze
Členové: prof. Ing. Petr Kabele, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze
prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc., Vysoká škola báňská TU Ostrava - externí pracovník
doc. Ing. Sabat Shawkat, Ph.D., Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
doc. Ing. arch. Michal Hexner, CSc., autorizovaný architekt
Kvantifikovaná kritéria ČVUT v Praze pro řízení ke jmenování profesorem za posledních 10 let splňuje
uchazečka ve všech skupinách takto:
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Prestižní publikace a realizace
Uznání vědeckou komunitou
Pedagogická činnost
Granty, zahr. pobyty a tvůrčí činnost
Služba komunitě

64,92 > 60
85 > 40
91,67 > 50
64 > 30
40,50 > 20

Předseda hodnoticí komise prof. Ing. arch. Michal Hlaváček přednesl stanovisko hodnoticí komise,
které je doporučující k dalšímu řízení před VR FSv.
Hodnocením přednášky byli pověřeni:
prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
Ing. arch. Vlasta Poláčková
Hlasování aklamací: 33 členů VR oprávněných hlasovat, hlasovalo 30 členů, 27 hlasů kladných,
0 hlasů záporných, 3 se zdrželi hlasování
Návrh byl schválen většinou hlasů
Skrutátoři:
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger
Hlasování aklamací: 33 členů VR oprávněných hlasovat, hlasovalo 30 členů, 28 hlasů kladných,
0 hlasů záporných, 2 se zdrželi hlasování
Návrh byl schválen většinou hlasů
Uchazečka přednesla přednášku na téma: „Půdorys české vesnice“
V diskusi k přednášce vznesli dotazy prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc., prof. Ing. arch. Tomáš
Šenberger, Ing. Pavel Křeček, Ing. arch. Vlasta Poláčková, doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D.,
prof. Ing. Karel Kabele, CSc., doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D., prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
V neveřejné části jednání prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec přednesl hodnocení přednášky:
„Doc. Pešková představila předmět svého výzkumu, spočívajícího v průzkumu a dokumentaci
historického urbanismu a vývoje venkovských sídel. Hlavním zdrojem výzkumu jsou archiválie – jedná
se o aktuální tématiku jako podklad pro ochranu, plánování a rozvoj kulturně – historických hodnot
území. Přednáška byla precizně připravena a perfektně srozumitelná, doc. Pešková prokázala
orientaci a přehled v oboru. Závěry výzkumu jsou zásadní jakožto podklady pro rozhodování a
plánování samospráv a spravování historických hodnot obcí. Doc. Pešková je vyhraněnou odbornou a
pedagogickou osobností s vizí svého dalšího profesního růstu.“
Vědecká rada odsouhlasila znění hodnocení přednášky všemi hlasy.
Vědecká rada navrhuje zredukovat Stručnou charakteristiku uchazečky v bodě 4/ - Mobility.
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Výsledek tajného hlasování:
Ze 33 členů VR k hlasování oprávněných bylo přítomno a hlasovalo 30 členů, z toho 26 hlasů bylo
kladných, 3 hlasy záporné, 1 hlas neplatný.
Usnesení:
Vědecká rada FSv ČVUT na základě výsledku tajného hlasování schválila návrh na jmenování
paní doc. Ing. arch. Ing. Zuzany Peškové, Ph.D. profesorkou pro obor Architektura
a stavitelství.
Návrh bude předložen k dalšímu řízení na ČVUT.
V rámci diskuze členů VR FSv bylo dohodnuto, že v rámci zveřejňovaných materiálů budou mít
k dispozici i kvantifikovaná kritéria spolu s jejich rozkladem.

2

