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České vysoké učení technické v Praze 
Fakulta stavební 
Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice 
 
 
 
Řízení k návrhu na jmenování docentem – Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D.  
 
Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D. 
odborný asistent katedry konstrukcí pozemních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 
zástupce ředitele UCEEB ČVUT v Praze 
obor Teorie stavebních konstrukcí a materiálů  
 
Průběh řízení 
Řízení k návrhu na jmenování docentem Ing. Antonína Lupíška, Ph.D. pro obor Teorie stavebních 
konstrukcí a materiálů bylo zahájeno dne 26. 11. 2021.  
 
K habilitaci předložil uchazeč habilitační práci na téma: „Budovy v kontextu klimatických cílů“ 
 
Dne 3. 12. 2021 schválila vědecká rada FSv per rollam habilitační komisi ve složení: 
 
předseda: prof. Ing. Zdeněk Bittnar, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze  
členové: prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, Fakulta stavební ČVUT v Praze 

prof. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. - Fakulta stavební, VUT v Brně 
prof. Ing. Anton Puškár, Ph.D. – STU Bratislava, Stavebná fakulta 
doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D. – VŠB Ostrava, Fakulta stavební 

 
Oponenti habilitační práce: 
prof. Ing. Milan Ostrý, Ph.D., Fakulta stavební VUT v Brně  
doc. Ing. Miroslav Čekon, Ph.D., Stavebná fakulta STU  
Ing. Petr Matyáš, di5 architekti inženýři s.r.o. 
 
 
    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  68 
2. Uznání vědeckou komunitou 20 32  265 
3. Pedagogická činnost 25 40  129 
4. Granty, zahr. pobyty a tvůrčí činnost a 
služba komunitě 

15 24  133 

 
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. Bittnar přednesl stanovisko habilitační komise. 
 
Hodnocením přednášky a obhajoby habilitační práce byli pověřeni: 
prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. 
prof. Ing. Jan Vítek, CSc. 
prof. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. 
 
Skrutátoři: 
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. 
prof. Dr. Ing. Bořek Patzák 
Skrutátoři byli navrženi a schváleni v předchozím habilitačním jednání. 
 
Habilitant přednesl habilitační přednášku na téma – „Budovy v kontextu klimatických cílů“. 
 
Následně oponenti přednesli závěry svých oponentských posudků, ke kterým se habilitant vyjádřil a 
zodpověděl jejich dotazy a připomínky.  
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Ve vědecké rozpravě k přednášce a habilitační práci vznesli připomínky a dotazy  
prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., Ing. Petr Valdman, prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., prof. Ing. Stanislav 
Pospíšil, Ph.D. 
 
V neveřejné části jednání prof. Ing. Jan Vítek, CSc. přednesl hodnocení přednášky: 
 
Ing. Lupíšek věnoval svou přednášku vysoce aktuálnímu tématu budov a prostředí se zacílením na 
změny klimatu. Téma bylo zpracováno v rámci řady projektů, na kterých se habilitant podílel. 
Přednáška se zabývala novostavbami, stávajícím fondem budov a LCA+LCC vyhodnoceními, byla 
dobře strukturovaná, srozumitelná, přednesená se zájmem a ve vazbě na řešené projekty a 
publikované výstupy. 
Habilitant prokázal výbornou orientaci a rozhled ve svém oboru včetně mezinárodního přesahu. 
Výsledky jsou velmi dobře uplatnitelné pro rozvoj oboru i pro praxi. Aktuální problémy a tendence 
dalšího rozvoje oboru byly jasně shrnuty a prezentovány zejména s ohledem na snížení emisí 
skleníkových plynů a obnovu stavebního fondu. 
Uchazeč je vyhraněnou osobností schopnou předávat své poznatky odborné veřejnosti i studentům. 
 
Hlasování o návrhu na jmenování: 
Výsledek tajného hlasování: 
 
Ze 34 členů VR k hlasování oprávněných bylo přítomno a hlasovalo 29 členů, z toho 27 hlasů bylo 
kladných, 1 hlas záporný, 1 hlas neplatný. 
 
Usnesení: Vědecká rada FSv ČVUT na základě výsledku tajného hlasování schválila návrh  
na jmenování pana Ing. Antonína Lupíška, Ph.D. docentem pro obor Teorie stavebních 
konstrukcí a materiálů  
 
Návrh bude předložen rektorovi ČVUT. 
 


