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Řízení k návrhu na jmenování docentem – Ing. Vladimír Nývlt, Ph.D. MBA 
 
Ing. Vladimír Nývlt, Ph.D. MBA 
 
 vědecký pracovník Katedry inženýrské informatiky, Fakulta stavební ČVUT v Praze  
 obor Stavební management a inženýring  
 
Průběh řízení 
Řízení k návrhu na jmenování docentem Ing. Vladimír Nývlt, Ph.D. MBA bylo zahájeno  
dne 30. 3. 2022.  
 
K habilitaci předložil uchazeč habilitační práci na téma: 
„Digitální řízení stavebního podniku / Digital management of a construction company“ 
 
Dne 5. 5. 2022 schválila vědecká rada FSv habilitační komisi ve složení: 
 
předsedkyně: prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze 
členové: doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D., Ústav stavební ekonomiky a řízení VUT Brno, 
 Fakulta stavební  
 doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc., VŠB TU Ostrava, prorektor 
 doc. RNDr. Ing. Jaroslav Klvaňa, CSc.  
 doc. RNDr. Jiří Demel, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze 
 
Oponenti habilitační práce: 
prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze 
doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., znalec v oboru stavebnictví 
doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D., Fakulta stavební, VUT Brno 
 
Podle kvantifikovaných kritérií ČVUT pro jmenování docentem dosáhl uchazeč za posledních  
10 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  53,34 
2. Uznání vědeckou komunitou 20 32  201 
3. Pedagogická činnost 25 40  85 
4. Granty, zahr. pobyty a tvůrčí činnost 15 24  48 
5. Služba komunitě 10 16  24 
 
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.  
 
Předsedkyně habilitační komise prof. Schneiderová Heralová přednesla stanovisko habilitační 
komise. 
 
Hodnocením přednášky a obhajoby habilitační práce byli pověřeni: 
doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. 
Ing. Tomáš Koranda 
prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger 
 
Skrutátoři byli schváleni již pro předchozí jmenovací řízení: 
prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc. 
doc. Ing. Pavel Švejda, CSc. 
 
Habilitant přednesl habilitační přednášku na téma 
„Digitální řízení stavebního podniku“ - s přihlédnutím k obsahu habilitační práce. 
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Následně oponenti přednesli závěry svých oponentských posudků, ke kterým se habilitant vyjádřil a 
zodpověděl jejich dotazy a připomínky. Posudek a připomínky doc. Ing. Karla Kubečky, Ph.D. 
přednesla předsedkyně komise. 
 
Ve vědecké rozpravě k přednášce a habilitační práci vznesli připomínky a dotazy  
prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, MgA. Viktorie Součková, prof. Ing. 
Petr Konvalinka, CSc., Ing. Tomáš Koranda, prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc., prof. Ing. Zdeněk Molnár, 
CSc. 
 
V neveřejné části jednání prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger přednesl hodnocení přednášky: 
 
Hodnocení habilitační přednášky na téma Digitalizace řízení stavebního podniku. Přednáška byla 
z hlediska struktury dobře koncipovaná a zabývala se aktuálními problémy propojení současných 
existujících systémů řízení stavebního podniku s aplikací BIM pro přípravu, realizaci a využívání 
stavebního díla. 
Přednáška se zabývala rovněž širšími aspekty digitalizace v řízení stavebního podniku. 
Přednáška byla srozumitelná a představila obecný návrh dalšího postupu k potřebnému propojení 
existujících informačních systémů s nastupujícími trendy digitalizace. 
 
 
Hlasování o návrhu na jmenování - výsledek tajného hlasování: 
 
Ze 36 členů VR k hlasování oprávněných bylo přítomno a hlasovalo 27 členů, z toho 11 hlasů bylo 
kladných, 11 hlasů záporných, 5 hlasů neplatných. 
 
Usnesení: Vědecká rada FSv ČVUT na základě výsledku tajného hlasování neschválila návrh  
na jmenování pana Ing. Vladimíra Nývlta, Ph.D., MBA docentem pro obor Stavební management 
a inženýring a řízení je zastaveno  
 
Informace o zastavení řízení bude předána rektorovi ČVUT. 


