
Doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D. 

Profesní životopis:  

1967-1973: doklady o případné odborné činnosti nejsou dochovány 

1973-1985 obecná škola a gymnasium 

1985-1990: Studium na FA ČVUT   

od 1992:  - odborný asistent na Ústavu dějin architektury FAČVUT- výuka dějin architektury 
 
1991 - 1997 - zaměstnán na Pam. ústavu stř. Čech jako terénní památkář 
 
od 1995- samostatný zpracovatel stavebněhistorických průzkumů 
 
2007: obhájena habilitace: habil. přednáška: Gotické cihelné domy v Karlově ulici na Starém Městě pražském 
 
2010: obhájena doktorská práce  téma Skladba obytné části tvrze v Čechách 
 
Publikační a výzkumná činnost: průzkumy profánních staveb středověku a novověku, důraz na čtení nálezových 
situací, výpověď historických staveb o životě v nich, každodenní život, mentalita stavebníka 
 
Učím: dějiny architektury – odkaz starověku a středověku do stavební kultury kolem nás (DA I+ II 
Dokumentaci historických staveb (PP III – volitelný předmět v magistru – praktické úlohy) 
Stavebněhostorický průzkum  (SHPI  - volitelný předmět v magistru – konkrétní praktické úlohy  výstupy jsou  i 
publikovány. 
 
Kromě publikací a výuky: 
Spolupráce s Museem Hlm. Prahy pro exposice  středověku.  
Spolupráce s Národním tech. museem na přípravě Studijního depositáře stavebních prvků v Plasích – vytvoření 
expozice stavebně historického průzkumu 
Spolu se studenty  stavebněhistorický průzkum Hlávkova mostu v Praze pro Kloknerův ústav ČVUT (2018-19) 
Stavebněhistorický průzkum (prohloubený) vily Karla Čapka v Praze spolu se studenty a čerstvými absolventy 
(2018-19) 
 

Jak naložit s mandátem? 

V senátu nejsem poprvé.  Vývoj profilu školy je nikdy nekončící proces. 

Pozice senátora  krom schvalování procesních rutin chodu školy  může i spoluutvářet školu takovou, aby 
poskytovala prostor pro zájemce o různé obory a umožnit jim osobní zaměření.  Podstatné je zájemce oslovit, 
motivovat a pak  zapojit do praktického i základního výzkumu, s možností prezentace na odborných fórech, kde 
jdou spolu se svými učiteli „s kůží na (odborný) trh“ a následně  své výsledky i publikovat. K tomu je třeba vytvořit 
rámec z pozice fakulty – finanční (grantovou) podporu  nevelkého, ale účinného rozsahu, ale i nastavení 
specializovaných předmětů tak, aby takové výstupy mohly vznikat.  

Považuji to stále za výzvu- pro můj obor i pro další odvětví toho, co v souhrnu je architektura.  

 

V Praze na fakultě, dne  17.11.2019                               M. Rykl 
 

 

 


