
Katedra architektury 

Obor 
Architektura a stavitelství 

Poslání  
Katedra architektury zabezpečuje výuku architektonických předmětů teoretického a 
aplikovaného charakteru. Cílem výuky je výchova absolventů – architektů s rozšířeným 
inženýrským vzděláním.  
 
Vedení katedry (vedoucí, zástupce vedoucího, tajemník) 
vedoucí katedry: doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc., zástupce vedoucíh: Ing. arch. Ing. Petr 
Šikola, Ph.D., tajemnice: Ing. arch. Ing. Jana Hořická 

Výuka (Bc, Mgr, Ph.D.) 
Katedra garantuje výuku v bakalářském i magisterském studijním programu Architektura a 
stavitelství, oboru Architektura a stavitelství. Dále garantuje výuku studia doktorského 
studijního programu Architektura a stavitelství se studijními obory Architektura a stavitelství 
a Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví.  
V roce 2014 byl zaveden do výuky nový předmět Atelier architektonické tvorby – základní  a 
anglicky vyučovaný předmět Prague Architecture - Field Trips.  
Katedra se v roce 2014 významnou měrou podílela na přípravě prodloužení akreditací 
bakalářského a magisterského studijního programu Architektura a stavitelství, stejně jako na 
reakreditaci habilitačního a jmenovacího řízení oboru Architektura a stavitelství a Trvale 
udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví. 

Významné teoretické výsledky 
Na katedře architektury je cíleně podporován výzkum průmyslového dědictví, rekonstrukcí a 
ochrany památek, urbanismu a krajiny, udržitelné výstavby, venkovského prostoru a 
membránových konstrukcí. Na podzim roku 2014 uspořádala katedra konferenci Architektura 
a udržitelný rozvoj 2014 (AUR 14), na které byly prezentovány výstupy doktorského studia v 
sekcích Udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví, novodobý brownfield, Průmyslové dědictví a 
umění, Ochrana kulturních hodnot sídel a krajiny. 

Významné aplikované výsledky 
Katedra uspořádala celkem 31 výstav studentských prací, z nichž 19 bylo mimo budovu 
fakulty. Ing. arch. Vít Domkář se podílel na vývoji zvukoabsorbčního skleněného panelu 
GLASIO. Na podzim proběhl workshop Lehká membránová architektura: Lehkost v prostoru. 
Membrána vyrobená účastníky je instalována v atriu fakulty. 

Významné architektonické realizace 
Do databáze RUV bylo za rok 2014 vloženo 124 záznamů o autorských výkonech pracovníků 
katedry. Titul Stavba roku 2014 získal doc. Ing. arch. Michal Hlaváček za novostavbu 
leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi. Mezi nominacemi byla dostavba 
mateřské školy Kostelní 37 v Praze, na jejímž návrhu se podílel doc. Ing. arch. Petr Mezera, 



CSc. Soutěžila  i novostavba  Univerzitního centra energeticky 
efektivních budov autorů prof. Ing. arch. Tomáše Šenberega a Ing. arch. 
Tomáše Meda. 

Významné publikace 
Členové katedry vložili do databáze VVVS za rok 2014 celkem 16 
článků, 6 knih, 1 mapu s odborným obsahem, 10 statí ve sbornících, 11 
výstupů audiovideo a 1 užitný vzor.  
Kroftová, K.: The Application Of Nanomaterials In Restoring Historic 
Structures. In Advanced Materials Research. Uetikon-Zurich: Trans 
Tech Publications Inc., 2014, p. 52-55. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-
03835-083-5. 
Pešková, Z.: Village Centre Internal Resources Used for New 
Development. Journal of Civil Engineering and Architecture. 2014, 
vol. 8, no. 10, art. no. 83, p. 1243-1252. ISSN 1934-7359. 
Popelová, L., Špačková, E (eds.): Svět architektury a divadla, Architekt 
Ivo Klimeš, Grada Publishing 2014, ISBN978-80-247-5268-6 
Šourek, M.: From Functional Areas towards Metropolitan Structure: 
Public Space in Sustainable Development Context. Advanced 
Engineering Forum [online]. 2014, vol. 12, p. 176-180. ISSN 2234-
991X. 
 
Výzkum pro státní správu 
V rámci projektu OPPA Inovace studijního programu Architektura a 
staviteltví byla v roce 2014 navázána úzká spolupráce s obecními úřady 
při přípravě zadání bakalářských atelierů. 

Významné projekty 
Inovace studijního programu Architektura a stavitelství, OPPA - OPPA 
- operační program Praha-Adaptibilita - Strukturální fondy EU, 
CZ.2.17/3.1.00/36043 
Hodnocení bezpečnosti a životnosti staveb industriálního dědictví, DF - 
Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity 
(NAKI), DF12P01OVV040 
Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb, OPPA - 
OPPA - operační program Praha-Adaptibilita - Strukturální fondy EU, 
CZ.2.17/1.1.00/34161 

Sponzoři a hlavní partneři 
Městské části Praha 5, Praha 6 a Praha 10, Mníšek pod Brdy a další 
obecní úřady ve Středních Čechách. 

Aktuality 
https://www.facebook.com/pages/Katedra-architektury-FSv-
ČVUT/382944378398573 

Napravo ukázky ateliérových projektů bakalářských a magisterských 
studentů oboru Architektura a stavitelství zpracovaných pod vedením 
pedagogů katedry architektury. 


