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Řízení k návrhu na jmenování profesorkou – doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. 
 
docentka katedry architektury na Fakultě stavební Vysoká škola báňská - Technická univerzita 
Ostrava 
 
obor Architektura a stavitelství 
 
Průběh řízení: 
Řízení k návrhu na jmenování profesorkou paní doc. Ing. Martiny Peřinkové, Ph.D. pro obor 
Architektura a stavitelství bylo zahájeno dne 4. 2. 2019. 
 
Hodnoticí komise byla schválena vědeckou radou dne 4. 4. 2019 ve složení: 
 
předseda: prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, Fakulta stavební ČVUT v Praze 
 
členové: prof. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze 

prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D., Fakulta architektury VUT Brno 
  prof. akad. arch. Petr Keil, KMS Architects  

doc. Ing. arch. Michal Hexner, CSc., autorizovaný architekt 
 

Kvantifikovaná kritéria ČVUT v Praze pro řízení ke jmenování profesorkou za posledních 10 let splňuje 
uchazečka ve všech skupinách takto: 
 
 
    Typ aktivity 

    Minimální požadavky 
 posledních     posledních 
      10 let              20 let 

      Bodové hodnocení 
 posledních      posledních 
       10 let              20 let 

1. Prestižní publikace  
a realizace  

60 96 89  

2. Uznání vědeckou 
komunitou 

40 64 185  

3. Pedagogická činnost 50 80 321  
4. Granty, zahr. pobyty  
a tvůrčí činnost 

30 48 41  

5. Služba komunitě 20 32 45  
 
Předseda hodnoticí komise prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger přednesl stanovisko hodnoticí komise, 
které je doporučující k dalšímu řízení před VR FSv. 
 
Hodnocením přednášky byli pověřeni: 
prof. Ing. Petr Hájek, CSc. 
prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec 
Ing. Pavel Křeček 
 
Hlasování aklamací: 34 členů VR oprávněných hlasovat, hlasovalo 27 členů, 24 hlasů kladných, 
0 hlasů záporných, 3 se zdrželi hlasování 
Návrh byl schválen většinou hlasů. 
 
Skrutátoři: 
prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc. 
doc. Ing. Pavel Švejda, CSc. 
 
Tito skrutátoři byli navrženi i pro následující habilitační řízení. 
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Hlasování aklamací: 34 členů VR oprávněných hlasovat, hlasovalo 27 členů, 25 hlasů kladných, 
0 hlasů záporných, 2 se zdrželi hlasování 
Návrh byl schválen většinou hlasů. 
 
Krátce vystoupil prof. Ing. Radim Čajka, CSc., poděkoval Fakultě stavební, že umožnila jmenovací 
řízení doc. Ing. Peřinkové, Ph.D., jelikož TU Ostrava nemá akreditaci na jmenovací řízení v tomto 
oboru. Zároveň podpořil kandidaturu doc. Peřinkové na jmenování profesorkou, vyzdvihl její zásluhy 
v uvedeném oboru. Doc. Peřinková je garantkou studijního programu Architektura a stavitelství na TU 
Ostrava. 
 
Uchazečka přednesla přednášku na téma: „Soudobá architektura v prostředí historického města“ 
 
V diskusi k  přednášce vznesli dotazy a příspěvky: doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., prof. Ing. Čeněk 
Jarský, DrSc., Mgr. Karel Ksandr, prof. Ing. Jiří Máca, CSc. 
 
V neveřejné části jednání prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec přednesl hodnocení přednášky: 
 
„Téma přednášky je vysoce aktuální. Přednáška byla přehledná, dobře organizovaná, srozumitelná. 
Prokázala široký nadhled nad problematikou soudobé tvorby v prostředí historických měst. Představila 
komplexní pohled na památkovou péči s dílčími vlastními odbornými přínosy. Doc. Peřinková má 
jednoznačný pedagogický přínos pro obor. Prezentované téma je dlouhodobě aktuální a má potenciál 
pro rozvoj katedry a studijního programu. Doc. Peřinková se prezentovala jako vyhraněná odborná 
osobnost.“ 
 
Hlasování aklamací o znění hodnocení: 34 členů VR oprávněných hlasovat, hlasovalo 27 členů, 
27 hlasů kladných, 0 hlasů záporných, 0 se zdrželo hlasování. 
Vědecká rada odsouhlasila znění hodnocení přednášky všemi hlasy. 
 
V neveřejné části v diskusi vystoupili prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc., prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, 
prof. Ing. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D., Ing. Pavel Křeček, doc. Ing. Aleš Tomek, CSc., prof. Ing. 
arch. Hana Urbášková, Ph.D. a prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec. 
 
Hlasování o návrhu na jmenování: 
Výsledek tajného hlasování: 
 
Ze 34 členů VR k hlasování oprávněných bylo přítomno a hlasovalo 27 členů, z toho 19 hlasů bylo 
kladných, 7 hlasů záporných, 1 hlas neplatný. 
 
Usnesení: 
Vědecká rada FSv ČVUT na základě výsledku tajného hlasování schválila návrh na jmenování 
paní doc. Ing. Martiny Peřinkové, Ph.D. profesorkou pro obor Architektura a stavitelství. 
 
Návrh bude předložen k dalšímu řízení na ČVUT. 
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