Řečníci konference

Michal Kohout
Paralelní světy (garant konference)
Architekt, pedagog a teoretik. Profesor a vedoucí Ústavu
nauky o budovách Fakulty architektury ČVUT v Praze, kde je
zároveň garantem výuky bytových staveb a vedoucím ateliéru
architektonické tvorby. Je autorem a spoluautorem desítek
projektů, z nichž mnohé byly realizovány a některé z nich
získaly řadu českých národních i mezinárodních ocenění a
byly prezentovány na výstavách české a mezinárodní architektury. Je autorizovaným členem České komory architektů, je spoluzakladatelem ateliéru UNIT architekti, Centra pro
výzkum kvality bydlení a vydavatelství Zlatý řez, kde je redaktorem časopisu Zlatý řez. Jako autor a redaktor vydal řadu
knih a článků o moderní české architektuře, dále pak publikace o bydlení a teorii vystavěného prostředí. Je vedoucím řady
výzkumných projektů a odborníkem na veřejnou a odbornou
politiku bydlení.

David Tichý
Možnosti participativního bydlení
Studoval na Fakultě stavební a na Fakultě architektury ČVUT
v Praze. Je partnerem v architektonické kanceláři UNIT architekti. Je docentem Fakulty architektury ČVUT v Praze, kde
společně s Michalem Kohoutem vede ateliér. Je spoluzakladatelem Centra kvality bydlení. Intenzivně se věnuje poradenské činnosti v oblasti bydlení, spolupracuje mimo jiné s
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR a Institutem plánování a rozvoje hlavního
města Prahy. Je členem poradního výboru United Nations
Economic Commission for Europe Committee on Housing and
Land Management (UNECE).

Jan Blažek
Možnosti participativního bydlení
Ekonom a sociální geograf Jan Blažek po rodičovské dovolené
dokončuje doktorské studium na Katedře environmentálních
studií FSS MUNI v Brně. Výzkumné pobyty absolvoval u prof.
Jenny Pickerill na University of Sheffield nebo Dr. Filky Sekulove na ICTA-UAB Barcelona. Věnuje se tématu komunitní
ekonomiky a nerůstu, a to především v oblasti komunitního
bydlení a eko-komunit. Momentálně je hlavním řešitelem projektu TAČR Prostředí pro život zabývající se možnostmi a limity participativního bydlení v ČR. Mimo akademii spolupracuje
na přípravě adaptačních strategií pro města a obce. Žije s rodinou na venkově a věnuje se regenerativnímu zahradničení a
péči o půdu a krajinu.

Eduard Forejt
Změny charakteru administrativní práce
Eduard Forejt působí na trhu nemovitostí od roku 1996,
přičemž v polovině roku 2018 přijal roli Development Director ve společnosti PASSERINVEST GROUP známé především
díky rozsáhlému projektu přeměny zanedbaného brownfieldu ve funkční a uživatelsky příjemný městský celek BB Centrum v Praze 4. Před svým nástupem do společnosti PASSERINVEST GROUP pracoval dvanáct let v české pobočce
Jones Lang LaSalle, dnes JLL na obchodních a vrcholových
manažerských pozicích s majoritním zaměřením na realizaci
a obchod komerční nemovitosti. Předchozí zkušenosti získal
ve společnosti King Sturge Real Estate Agency nebo ČSOB.
Eduardu Forejtovi je propůjčen titul CRE® (Counselor of Real
Estate) prestižní americké organizace The Counselors of Real
Estate®. Věnuje se přednáškové činnosti na ČVUT v Praze na
fakultě architektury, pravidelně publikuje odborné články a
moderuje a aktivně se účastní významných obchodních konferencí.

Jana Vlková
Změny charakteru administrativní práce
Jana Vlková se zabývá poradenstvím v pracovním prostředí od roku 2015 a v oblasti kancelářských nemovitostí v
Čechách a ve střední Evropě má více než 20 let zkušeností.
V pozici ředitelky Workplace Advisory má na starosti služby
uživatelům kanceláří, kde jsou kombinovány analýzy pracovního prostředí s plánováním kanceláří z hlediska designu a
prostorového uspořádání (space planningy) a jejich následná
realizace, nastavení správného pracovního prostředí z hlediska kanceláří, technologického vybavení a firemní kultury včetně komunikace a change managementu. Mezi jejími
klienty jsou velké korporace jako Microsoft nebo SAP, ale také
lokální společnosti, např. finanční skupina Partners. Její tým
úzce spolupracuje s oddělením pronájmu kanceláří, ale také
oddělením projektového managementu a Design & Build, a
zajišťuje propojení všech částí přípravy kanceláří do jednoho
procesu. Jana Vlková patří k jedněm z nejvíce zkušených profesionálů na trhu komerčních nemovitostí v České republice.

Irena Šestáková
Změny v typologii ve vazbě na měnící se společnost a
pojetí sociálních služeb
Architektka a pedagožka. Vystudovala Fakultu architektury
ČVUT v Praze, pracovala ve Státní ústavu pro rekonstrukce
památkových měst a objektů, téhož roku začala učit na
Fakultě architektury ČVUT, kde nyní vede ateliér Šestáková
- Dvořák. Dále se věnuje problematice přístupnosti prostředí
a sociálního začlenění. V březnu 2014 byla jmenována profesorkou pro obor architektura. Od roku 1991 působí také v
architektonickém ateliéru Atelier Šesták. Je proděkankou
Fakulty architektury ČVUT v Praze pro studijní záležitosti.

Šárka Voříšková
Změny v typologii ve vazbě na měnící se společnost a
pojetí sociálních služeb
Architektka a výzkumná pracovnice, spolupracovnice Fakulty
architektury ČVUT v Praze, dlouhodobě pracuje a žije v
Německu. Již od roku 2002 se věnuje problematice navrhování
prostředí bez bariér a je expertkou na bezbariérové stavby.
Studovala na Fakultě architektury ČVUT v Praze, spolupracuje
s Technickou univerzitou v Drážďanech, pracovala jako samostatná architekta a od roku 2006 působí v ateliéru raumleipzig
architekten Morkramer Schnieber Voříšková PartG mbB , od
roku 2012 spolupracuje s institutem TU Drážďany UniversalRAUM.

Michal Juha
Participace při přestavbě a rekonstrukci polikliniky
Autorizovaný architekt a pedagog na Fakultě architektury
ČVUT v Praze, specializovaný na zdravotnické stavby (koncepce, posuzování, oceňování, navrhování, projektování
nemocnic nebo jejich částí). Od roku 1990 vede spolu s Ing.
arch. J. Topinkou architektonický ateliér DOMY s.r.o., který
úspěšně realizoval v uplynulých letech návrhy zdravotních
staveb v České republice a získal také několik ocenění v architektonických soutěžích.

Marián Hošek
Participace při přestavbě a rekonstrukci polikliniky
Vystudoval obor stomatologie na Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Po studiích krátce působil v
Kolíně, následně se přesunul za prací do Prahy, kde se oženil
a žije dodnes. V roce 1990 se stal mluvčím Občanského fóra
zdravotníků na Praze 6. Následně byl zvolen jako nezávislý
kandidát do zastupitelstva Městské části Praha 6. Mandát
zastupitele obhájil jako člen KDS ve volbách v roce 1994 a
jako člen KDU-ČSL ve volbách v roce 1998, 2002 a 2014. V
roce 2002 byl zvolen jako zastupitel za KDU-ČSL do Zastupitelstva hlavního města Prahy. V letech 2005 – 2010 působil
jako náměstek ministra práce a sociálních věcí. Od roku 2006
do roku 2009 byl místopředsedou KDU-ČSL. V současnosti
provozuje privátní ordinaci v Dejvicích. Je zastupitelem MČ
Praha 6. Je ženatý a se ženou Martinou vychovali sedm dětí.
Rád hraje na kytaru a pravidelně sportuje, vedle volejbalu je
jeho vášní také turistika.

Ondřej Tuček
Není škola jako škola - hledání spravedlivého standardu
Architekt a pedagog FA ČVUT, člen České komory architektů.
Zabývá se autorskými projekty občanské vybavenosti, staveb
pro bydlení, rekonstrukcemi i urbanismem, samostatnou
kancelář založil v roce 2013. Jeho realizace Základní škola
Hovorčovice, startovací rampa BMX v Praze - Bohnicích a rekonstrukce památkově chráněného Pavilonu A na výstavišti
v Lounech byly nominovány na Českou cenu za architekturu.
Pravidelně se účastní architektonických soutěží, jako účastník, organizátor i porotce. Na Fakultě architektury ČVUT se
věnuje problematice školských staveb.

Zbyšek Stýblo
O proměnách škol
Autorizovaný architekt a pedagog na Fakultě architektury
ČVUT v Praze. Od roku 1977 pracoval v ateliéru K. Pragera
na větších projektech, Nová Scéna, Rudolfinum, KB Praha 5,
Domy U Kříže, a při zkoumání trvalých městských struktur s
flexibilní náplní, mj. i školními a kulturními zařízeními, hotely
a administrativními prostory. Samostatnou autorskou práci
realizoval s J. Loudou, později i s T. Kulíkem, od roku 1981
LO-TECH, pro Sportprojekt a v komisi designu ČFVU. V roce
1987 byl zakládajícím členem skupiny Středotlací. Absolvoval postgraduální kurz urbanismu na FA ČVUT. V roce 1994
spolupracoval jako lokální architekt na projektu ISP v Praze
6. Tato zkušenost inspirovala hlubší zájem o problematiku jak
školských staveb, tak i o související problematiku ubytování,
stravování, performance a knihoven, od roku 2000 se výrazně
zabývá projektování kin a multiplexů, v současnosti se těmito
tématy zabývá při výuce i výzkumu a publikační činnosti na
fakultě.

Vladimír Václavík
O proměnách škol
Odborník na pedagogiku se zaměřením na preprimární a
primární vzdělávání, autor mnoha odborných publikací, pedagog na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.
Studoval učitelství, psychologii a pedagogiku, věnoval se
mnoha projektům inovací ve vzdělávání, je autorem projektu
Otevřené vyučování, kde spolupracoval s MŠMT a FRVŠ a garantem vzdělávacího portálu KMEN, který je určen studentkám
a studentům učitelství, učitelkám a učitelům, rodičům i všem
ostatním zájemcům o problematiku vzdělávání na prvním
stupni základní školy a v oblasti předškolního vzdělávání.
Dlouhodobě se věnuje edukaci učitelů a otázkám pedagogické praxe.

Ondřej Císler
Nový koncertní sál pro Prahu
Architekt a pedagog Fakulty architektury ČVUT v Praze,
kde vede od roku 2011 ateliér Císler. Vystudoval na
Fakultě architektury ČVUT v Praze a na Škole architektury AVU, v roce 2012 obhájil na FA ČVUT doktorskou
práci na téma Koncertní sály. Je členem České komory architektů, BLOKu architektů a výtvarníků a Akademie České ceny za architekturu. Ve svém ateliéru Aoc
pracuje na širokém spektru zakázek, specializuje se
na luxusní rezidenční bydlení, projekty občanských,
školských i kulturních staveb, veřejné prostory i interiéry. Oblíbeným tématem jeho ateliéru jsou mosty a
lávky pro pěší, za jejichž realizaci získal architektonická
ocenění.

Pavla Melková
Veřejný prostor - zrcadlo proměny hodnot společnosti
Architektka, urbanistka a docentka Fakulty architektury ČVUT
v Praze. V roce 1996 založila společně s Miroslavem Cikánem
ateliér MCA. Projekty, realizace a odborné články atelieru
jsou pravidelně publikovány v odborných architektonických
časopisech a publikacích a byly oceněny či nominovány na
ceny národní i mezinárodní. Spolupracuje s Agenturou pro
finančně dostupné bydlení. Věnuje se také výtvarné tvorbě,
teoretické, přednáškové a publikační činnosti či pořádání výstav. Je autorkou řady knih, například Bastion XXXI u Božích
muk, Prožívat architekturu, Stůl u okna, na stole kniha, Humanistická role architektury, Prostor pro člověka v tvorbě Michala Škody, Hrany dne, Manuál tvorby veřejných prostranství
hl. m. Prahy, či Strategie tvorby veřejných prostranství hl. m.
Prahy. V roce 2012 založila Pavla Melková Kancelář veřejného
prostoru na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), kterou do roku 2017 také vedla, od roku 2013 pak
řídila Sekci detailu města tamtéž. V současné době je členkou
Kolegia ředitele IPR, místopředsedkyní Gremiální rady IPR a
vedoucí Odborně vzdělávacího programu IPR.

Mirjana Petrik
Veřejný prostor s ohledem na potřeby dětí
Architektka, zakladatelka a předsedkyně neziskové organizace Město přátelské k dětem, z.s., který propojuje veřejnou
správu, odborníky a mladé občany v projektech zaměřených
na městské plánování, vzdělávání a participaci dětí a mládeže.
Zabývá se participativními projekty zaměřenými na zkvalitňování městského prostředí, je odbornicí na participaci dětí
a mládeže.
Přednáší na Fakultě Architektury, ČVUT v Praze, kde zároveň
vede výzkumné projekty zaměřené na problematiku plánování
udržitelných měst. Spoluzakladatelka online platformy Architektura dětem (www.architekturadetem.cz) v rámci které
organizuje každoroční mezinárodní konference Architektura dětem. Je členkou komise pro architekturu a urbanismus
Statutárního města Jihlava. V minulosti působila v Community Engagement, Design and Research Center (CEDaR), CU,
Boulder, USA.

Tereza Kafková
Veřejný prostor s ohledem na potřeby dětí
Architektka. Studovala na Fakultě architektury ČVUT v Praze
a na Kansas State University, USA. Pracovala jako manažerka
revitalizace městského prostoru pro Statutární město Jihlava,
kde od roku 2019 pracuje jako architektka Útvaru městského
architekta.

Ondřej Chudý
Hodnota prostoru - preference obyvatel sídliště Modřany v Praze
Architekt a urbanista. Ve své praxi se věnuje projekční činnosti, zároveň je studentem doktorského studia na Fakultě architektury ČVUT v Praze, jehož tématem je kvalita prostředí
sídlišť s přesahem do urbánní ekonomie. Zároveň vyučuje na
FA ČVUT předmět Nauka o stavbách. V praxi se zaměřuje na
urbanistické projekty, stavby pro bydlení, stavby občanské vybavenosti a veřejný prostor. Je partnerem v architektonickém
Atelieru VAS, kde se dlouhodobě věnuje městským projektům. Zároveň propaguje architekturu a rozvíjí diskusi o veřejném prostoru v rámci činnosti skupiny Transforma v Táboře.

Lena Ilová
Uživatelská ne-kvalita architektury developerských
projektů
Architektka. Studovala na Fakultě architektury STU v
Bratislavě. Ve své praxi se věnuje projekční činnosti, zároveň je
studentkou doktorského studia na Fakultě architektury ČVUT
v Praze. Svojí dizertační práci s názvem Pojmy měkkých kritérií
kvality architektury zpracovává pod vedením Pavly Melkové.
Praxi zahájila v progresivním slovenském ateliéru Totalstudio
v Bratislavě. V současnosti se několik let věnuje rezidenční
architektuře a tvorbě městských struktur v ateliéru Architekti
Headhand Petra a Magdaleny Hlaváčkových. Dlouhodobě se
věnuje teorii architektury, eticky motivované architektuře,
která mění společnost, nebo i jen jednotlivce. Architektura pro
ni není jen realizací či návrhem, ale i textem a diskuzí.

Jan Tomandl
TAČR - Metodika uplatňování principů univerzálního
designu a celoživotního bydlení v bytové výstavbě
Architekt a doktorand na FA ČVUT v Praze. Ve své práci se
zabývá převážně řešením prostředí pro osoby s různým
typem zdravotního postižení. Kromě vlastní praxe působí od
roku 2012 jako konzultant pro bezbariérové užívání staveb a
veřejného prostoru v Pražské organizaci vozíčkářů. Je členem
komise Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro
oblast bariér, členem hodnotitelské komise Národního rozvojového programu mobility pro všechny pod Úřadem vlády
ČR a členem hodnotitelské komise Rady hl. m. Prahy pro
udělování grantů pro oblast podpory v oblasti přístupnosti a
odstraňování bariér na území hl. m. Prahy.

Erik Petrus
TAČR - Uplatnění metodiky do modelů bezbariérových
úprav
Architekt, urbanista a teoretik architektury. Studoval na
Fakultě architektury u profesora Petra Pelčáka a Ladislava
Lábuse. Mimo jiné studoval také rok na Fakultě architektury
Middle East Technical University v turecké Ankaře, s cílem
naučit se jinou kulturu a získat jiný pohled na architekturu. Ve
své praxi se věnuje projekční činnosti, zároveň je studentem
doktorandského studia na Fakultě architektury ČVUT v Praze,
jehož tématem je typologie townhousů, učí na FA ČVUT předmět Nauku o stavbách. Kromě výuky se věnuje i výzkumné
činnosti v oblasti bydlení. Praxi získal u světoznámé architektky Evy Jiřičné. Navrhuje stavby jak v České republice, tak i
v Indonésii, kde nyní realizuje obytný soubor 26 rodinných
domů. Dlouhodobě se věnuje typologii obytných budov a
udržitelného rozvoje a dostupnosti bydlení. Byl organizátorem
dvou konferencí k různým tématům bydlení.

Vít Polák
Pedagogický koncept a fyzické prostředí školy
Autorizovaný architekt ČKA, který se ve své tvorbě zaměřuje
na vztah mezi člověkem a prostředím, a navrhování staveb v
oblasti školství, bydlení, zdravotnictví a sociálních služeb. Od
roku 2018 se jako doktorand na fakultě architektury ČVUT v
Praze věnuje výzkumu souvislostí mezi fyzickým prostředím
školních budov a vzdělávacími procesy. V letech 2017-2019
působil jako učitel matematiky a geometrie na waldorfských
základních školách v Praze a dlouhodobě jako odborný konzultant pro školská a zdravotnická zařízení ve společnosti GOIA
town s.r.o. Je absolventem fakulty architektury ČVUT v Praze,
a absolventem tříletého semináře waldorfské pedagogiky v
Praze.

Prostor pro vaše poznámky

