
Řízení k návrhu na jmenování docentem – Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc. 
 
Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc. 
 
 odborný asistent katedry architektury  
 obor Architektura a stavitelství  
 
Průběh řízení 
Řízení k návrhu na jmenování docentem Ing. arch. Ladislava Kalivody, CSc. pro obor Architektura 
a stavitelství bylo zahájeno dne 3. 5. 2019.  
 
K habilitaci předložil uchazeč habilitační práci na téma: „Typologické zásady (požadavky) a jejich 
vliv na komplexní proces navrhování a realizace staveb“ 
 
Dne 4. 6. 2019 schválila vědecká rada FSv korespondenčně habilitační komisi ve složení: 
 
předseda: prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran, Fakulta stavební ČVUT v Praze 
členové: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze  

doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D., Fakulta stavební VUT Brno 
doc. Ing. arch. Michal Hexner, CSc., autorizovaný architekt 
Ing. Ladislav Bukovský, ČKAIT, soudní znalec, autorizovaný inženýr 

 
Oponenti habilitační práce: 
prof. Ing. arch. Petr Hrůša, Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. 
doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD, Stavebná fakulta, STU v Bratislave 
doc. Ing. arch. Michal Hexner, CSc., autorizovaný architekt 
Podle kvantifikovaných kritérií ČVUT pro jmenování docentem dosáhl uchazeč za posledních  
5 let bodového hodnocení: 
 
 
    Typ aktivity 

    Minimální požadavky 
 posledních     posledních 
      5 let              10 let 

      Bodové hodnocení 
 posledních      posledních 
       5 let              10 let 

1. Prestižní publikace a realizace  30 48 48  
2. Uznání vědeckou komunitou 20 32 20  
3. Pedagogická činnost 25 40 52  
4. Granty, zahr. pobyty a tvůrčí činnost 15 24 17  
5. Služba komunitě 10 16 32  
 
V souladu s § 72 Zákona o vysokých školách habilitační komise zhodnotila veškeré předložené 
materiály uchazeče a na základě doporučujících posudků oponentů předložila návrh k dalšímu 
pokračování v habilitačním řízení před VR FSv.  
 
Předseda habilitační komise prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran přednesl stanovisko habilitační komise. 
 
Hodnocením přednášky a obhajoby habilitační práce byli pověřeni: 
prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger 
Ing. arch. Vlasta Poláčková 
prof. Ing. František Wald, CSc. 
 
Hlasování aklamací: 34 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. Milan Jirásek, DrSc. 
prof. Ing. Petr Hájek, CSc. 
 
Hlasování aklamací: 34 členů VR oprávněných hlasovat, hlasovalo 30 členů, 28 hlasů kladných, 
0 hlasů záporných, 2 se zdrželi hlasování 
Návrh byl schválen většinou hlasů. 



Habilitant přednesl habilitační přednášku na téma – „Typologické zásady (požadavky) a jejich vliv 
na komplexní proces navrhování a realizace staveb“. 
 
Následně oponenti přednesli závěry svých oponentských posudků, ke kterým se habilitant vyjádřil  
a zodpověděl jejich dotazy a připomínky.  
 
Ve vědecké rozpravě k přednášce a habilitační práci vznesli připomínky a dotazy  
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., prof. Ing. Jiří Máca, CSc., prof. Ing. Petr Hájek, CSc., prof. Ing. Zdeněk 
Bittnar, DrSc., Ing. Pavel Křeček, prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Mgr. Karel Ksandr. 
 
V neveřejné části jednání prof. Ing. František Wald, CSc. přednesl hodnocení přednášky: 
„Přednáška Obrana typologie, tedy – utilitas se opírala o typologii nedávné historie a byla doložena i 
příklady realizovaných škol z celého světa. Její téma je aktuální, přestože typologie, ač je základem, je 
někdy opomíjená.  
Ing. arch. Kalivoda prokázal velký rozhled v habilitačním oboru a schopnost sdělit myšlenku.  
Na špatných a dobrých příkladech typologií školy předvedl vlastní názor na kvalitu typologického 
řešení.  
Habilitant doložil, že je vyhraněnou osobností. Jeho dlouhodobé působení ve výuce typologie je 
významným přínosem pro vzdělávání studentů v oboru architektura a stavitelství na stavební fakultě.“ 
 
Hlasování aklamací o znění hodnocení: 34 členů VR oprávněných hlasovat, hlasovalo 30 členů, 29 
hlasů kladných, 1 hlas záporný, 0 se zdrželo hlasování. 
Vědecká rada odsouhlasila znění hodnocení přednášky většinou hlasů. 
 
 
Hlasování o návrhu na jmenování: 
Výsledek tajného hlasování: 
 
Ze 34 členů VR k hlasování oprávněných bylo přítomno a hlasovalo 30 členů, z toho 18 hlasů bylo 
kladných, 8 hlasů záporných, 4 hlasy neplatné. 
 
Usnesení: Vědecká rada FSv ČVUT na základě výsledku tajného hlasování schválila návrh  
na jmenování pana Ing. arch. Ladislava Kalivody, CSc. docentem pro obor Architektura a 
stavitelství. 
 
Návrh bude předložen rektorovi ČVUT. 


