
  

 
Stručná charakteristika uchazeče ke jmenovacímu řízení 

 na ČVUT v Praze 
 

Uchazeč: doc. Ing. Martina PEŘINKOVÁ, Ph.D. 
 

A) V oblasti pedagogické: 
 

1) Počet doktorandů, pro které byl uchazeč ustanoven školitelem resp. školitelem 
specialistou a kteří úspěšně obhájili disertační práci:   
_3, školitelka  
 

2) Počet obhájených diplomových/bakalářských prací, které uchazeč vedl:  
_15 
 

3) Tři nejvýznamnější počiny uchazeče v oblasti výuky:  
_zavedení třech nových předmětů do pravidelné výuky (Aplikovaná ekologie, 
Soudobá architektura, Ochrana a obnova historických objektů) 
_zavedení dvou nových předmětů v anglickém jazyce (Reneval of Sights, 
Theory and Aesthetics of Arcitecture) 
_garance studijních programů bakalářského a magisterského studijního 
programu Architektura a stavitelství na FAST VŠB-TUO 
 

4) Hodnocení uchazeče ve studentské anketě v posledních 4 semestrech: 
_hodnocení výuky (1-5, 5 nejlépe) se pohybovalo průměrně kolem 4,5 (minimu 
3,54, maximum 5). (Vzhledem k nízkému počtu hodnotících studentů - max. 7,5% - 
není podle zvyklostí ČVUT hodnocení relevantní)  
 

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

_monografie: 
Peřinková, M., Půdní vestavby, Grada, Praha 2011 
Kovář, J., Peřinková, M., Špatenková, N., Hřbitov jako veřejný prostor,  VŠB-
TUO, 2014 
_realizace: 
Rodinný dům v Luhačovicích, 2014 
 

2) H index s vyloučením autocitací: 0 
 

3) Počet citací WOS/ Scopus/ohlasů arch. díla, vždy s vyloučením autocitací: 
_citace: Scopus 3 (+ 1 v procesu),  
_3 x ohlas publikace 
_1x ohlas na soutěžní projekt 
 



4) Mobilita (pobyt na zahraničním pracovišti – místo, délka a výsledek pobytu): 
_celkem osm pedagogických stáží na evropských univerzitách v rámci 
programu Erazmus 
 

5) Dva nejvýznamnější grantové projekty, kde byl uchazeč v pozici řešitel či 
spoluřešitel (navrhovatel či spolunavrhovatel): 
_Rozvoj vztahů s podnikatelskou sférou a odborníky z praxe, Institucionální 
rozvojový projekt, 2011  
 

6) Příklad(y) uplatnění výsledků uchazeče v praxi: 
_7 realizovaných interiérů bytových a komerčních 
_autorská výstava realizací interiérů v Ostravě a v Gliwici 
 

7) Nejvýznamnější uznání komunitou (vč. ocenění v arch. či uměl soutěži): 
_členka programového výboru mezinárodní vědecké konference Modernity in 
Architecture v Gliwicích, 2007-2014 
 

8) Nejvýznamnější počin služby komunitě: 
_předsedkyně mezinárodní konference Architektura v perspektivě pořádané 
katedrou architektury FAST VŠB-TU v Ostravě v letech 2008 - 2018 

 
 
 
 
V Praze dne   8.8.2019 
 
 
Hodnotící komise: 
 
Předseda: prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger 
 
 
Členové (abecedně):      doc. Ing. arch. Michal Hexner, CSc. 
                                                    
  
 prof. akad. arch. Petr Keil 
   
                                          
 prof. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D. 
 
              
 prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D. 
  


