
  
 
 

Stručná charakteristika uchazeče ke jmenovacímu řízení 
na ČVUT v Praze 

 
Uchazeč: doc. Ing. arch. Michal Šourek 
 
V oblasti pedagogické 
 
Počet doktorandů, pro které byl uchazeč ustanoven školitelem resp. školitelem specialistou 
a kteří úspěšně obhájili disertační práci: 
aktuálně 2 aktivní doktorandi (presenční forma) 
Počet obhájených diplomových/bakalářských prací, které uchazeč vedl: 
úspěšně obhájených 62 architektonických diplomových prací, 64 bakalářských prací 
Tři nejvýznamnější počiny uchazeče v oblasti výuky: 
založení nového doktorského studijního předmětu D29VPU – Veřejný prostor: urbánní 
komunikace v kontextu udržitelného rozvoje; 
pro úvod do studia tohoto předmětu napsal a v elektronické formě publikoval skriptum; 
jeho studenti pravidelně dosahují vynikajících výsledků v architektonických soutěžích, které 
vypisuje katedra architektury ve spolupráci s externími zadavateli – výsledky jejich práce pak 
reprezentují školu ve veřejném prostoru; v roce 2018 byl takto vybudován návštěvnický 
objekt staveniště Central Business District v Praze 1 stavebníka PENTA podle vítězného 
návrhu Petra Brzobohatého a brána hudebního festivalu Rock For People podle vítězného 
návrhu Barbory Markovové   
Hodnocení uchazeče ve studentské anketě v posledních 4 semestrech: 
1.00 / 1.29 / 1.5 / 1.25 
 
B) V oblasti tvůrčí 
 
Tři významné původní výsledky tvůrčí činnosti nebo arch. či uměl. realizace: 
Rekonstrukce národní kulturní památky Hotel International, Praha 6, 2000; 
Rezidenční soubor Na Vackově – regenerace brownfieldu bývalého autobusového depa: 
územní studie, realizace 11 bytových domů – zóna B, zóna 8 (ve výstavbě), Praha 3, od r. 
2014, 40% - spolu s akad. arch. Pavlem Hřebeckým a Ing. arch. Alexandrem Vernerem;  
Park Hloubětín: první bytový komplex většího rozsahu v ČR, realizovaný v pasivním 
energetickém standardu; 2012 až 2015, 40% - spolu s Ing. arch. Veronikou Opletalovou a 
Ing. arch. Alexandrem Vernerem 
H index s vyloučením autocitací: 
0 
Počet citací WOS/ Scopus/ohlasů arch. díla, vždy s vyloučením autocitací: 
0 / 0 / 13 
Mobilita (pobyt na zahraničním pracovišti – místo, délka a výsledek pobytu):0 
Dva nejvýznamnější grantové projekty, kde byl uchazeč v pozici řešitel či spoluřešitel 
(navrhovatel či spolunavrhovatel): 
Příprava zaměstnanců pro vybudování a řízení výzkumně-vývojového centra 
environmentálně vyspělých staveb; poskytovatel hl. m. Praha z OPPA, 
CZ.2.17/1.1.00/32494, 2010 - 2012; 
Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb; poskytovatel hl. m. Praha 
z OPPA, CZ.2.17/1.1.00/34161, 2012 - 2014; 
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Příklad(y) uplatnění výsledků uchazeče v praxi: 
Nová čtvrť Zahrada – konverze areálu bývalého Pivovaru Slunečko, Lysá nad Labem; 
postupná realizace od roku 2012; 
Rekonstrukce budovy, zapsané v seznamu nemovitých kulturních památek, pro územní 
pracoviště Národního památkového ústavu; 2015 (ocenění Patrimonium pro futuro); 
Perla 01, Ústí nad Orlicí: regulační plán probíhající konverze a revitalizace lokality 
průmyslového dědictví; od roku 2015; 
Agora Flora: konverze bývalé továrny Duda Elektromotory, Praha 3 – Královské Vinohrady; 
2000; 
Železné dveře: komplexní rekonstrukce a adaptace komplexu budov, zapsaných v seznamu 
nemovitých kulturních památek; Praha 1 – Staré město; 2003; 
Komplexní přestavba a rozvoj výrobního areálu Linde Frigera, Beroun; 1999 – 2008 
 
Nejvýznamnější uznání komunitou (vč. ocenění v arch. či uměl soutěži): 
člen programového výboru mezinárodních konferencí CESB 2016, 2019; 
vyzvaná přednáška Energetische Effizienz der historischen Gebauden im Kontext der 
Nachhaltigkeit na konferenci Deuteśche Bundesstiftung Umwelt / Tagung Zittau 2012; 
přes 90 citací a ohlasů na realizovaná architektonická díla v českých odborných časopisech; 
3 ocenění prestižních organizací: Fasáda roku 2008, Stavba roku 2012/2. kolo soutěže – 
Rekonstrukce domu s pečovatelskou službou Roháčova, Praha 3; cena NPÚ Patrimonium 
pro futuro 2015, Ostravský dům roku 2015/čestné uznání - rekonstrukce budovy, zapsané 
v seznamu nemovitých kulturních památek, pro územní pracoviště Národního památkového 
ústavu; cena SFRB v soutěži Stavba roku 2007 – regenerace a nástavby obytných domů 
v ulicích Květinková a Pod Lipami, Praha 3; 
3 architektonické návrhy, oceněné v mezinárodních architektonických soutěžích v zahraničí: 
Helsinki South Harbour, odměna, Finsko, 2012; Obnova mestského parku v Košiciach, 3. 
místo, Slovensko, 2011; Centrální městský park Prešov, 2. místo, Slovensko, 2011; 
26 architektonických návrhů, oceněných v českých architektonických soutěžích 
 
Nejvýznamnější počiny služby komunitě: 
člen komisí pro obhajobu doktorských disertačních prací; 
člen oborové rady doktorského studia oboru Trvale udržitelný rozvoj – průmyslové dědictví; 
autor řady popularizačních článků (přes 30); 
pořadatel celkem 7 výstav a konferencí 
 
V Praze dne 25. 4. 2019 
 
 
Hodnotící komise: 
 
Předseda: Prof. Petr Urlich 
 
 
Členové:   
 
Prof. Petr Keil 
 
 
Prof. Zdeněk Jiran 
 
 
Doc. Michal Hexner 
 
 
Prof. Alois Nový, omluven 
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