CTU
CZECH TECHNICAL
UNIVERSITY
IN PRAGUE

RECTOR
OF THE CZECH TECHNICAL UNIVERSITY
IN PRAGUE

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.,
HAS THE HONOUR TO INVITE YOU
TO THE CEREMONIAL ASSEMBLY
OF THE SCIENTIFIC BOARD
OF CTU IN PRAGUE, AT WHICH

MR. MIROSLAV ŠIK
ARCH. BSA/PROF. ETH/SIA
SWITZERLAND

WILL BE AWARDED AN HONORARY DEGREE

DOKTOR HONORIS CAUSA.
THE ASSEMBLY WILL TAKE PLACE
ON 17 JANUARY 2017 AT 10 A.M.
IN THE BETHLEHEM CHAPEL,
PRAGUE 1, BETLÉMSKÉ NÁM. 4.

This invitation is valid
as a ticket for admission.

ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE

REKTOR
ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO
V PRAZE

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.,
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT
NA SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ
VĚDECKÉ RADY ČVUT,
NA KTERÉM OBDRŽÍ

PAN MIROSLAV ŠIK
ARCH. BSA/PROF. ETH/SIA
ŠVÝCARSKO

ČESTNÝ TITUL

DOKTOR HONORIS CAUSA.
ZASEDÁNÍ SE BUDE KONAT
DNE 17. LEDNA 2017 V 10.00 HODIN
V BETLÉMSKÉ KAPLI,
PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, BETLÉMSKÉ NÁM. 4.

Tato pozvánka je zároveň vstupenkou.
R.S.V.P.
Ivana.Kinkalova@cvut.cz
nebo tel.: 224 353 341

CURRICULUM VITAE

MIROSLAV ŠIK
Miroslav Šik patří mezi
nejrespektovanější postavy současné mezinárodní
scény. Je architekt českého původu, syn významného českého ekonoma,
v roce 1968 emigroval
s rodiči do Švýcarska, kde
žije a pracuje dodnes.
Studoval na ETH v Zürichu,
byl žákem italského architekta a teoretika prof. Alda
Rossiho, jednoho z nejvýznamnějších
architektů
druhé poloviny 20. století.
Na této škole po absolutoriu zůstal, zabýval se zkoumáním švýcarské architektury v době 2. světové války
a asistoval u významného švýcarského architekta prof.
Fabio Reinharta. Na počátku osmdesátých let založil
v Zürichu vlastní architektonickou kancelář. Koncem
osmdesátých let zformuloval vlastní teorii tzv. analogické architektury, vycházející z lokálního kontextu,
v souladu se svým okolím, bez vnějších efektů, z běžných materiálů a snažící se propojit staré s novým.
Tato teorie mu získala postupně velký ohlas i respekt
a přinesla celosvětové uznání. V letech 1990 až 1992
vyučoval na Fakultě architektury ČVUT a ovlivnil jednu
generaci mladých českých architektů (skupina Nová
česká práce – M. Kuzemenský, M. Chalupa, D. Kraus,
J. Šépka, J. Matula a další). Ve stejné době se svou kanceláří vyhrál tři architektonické soutěže a nemohl pokračovat ve výuce ve chvíli, kdy se projekty dostaly do
realizace. Po Praze působil na EPF Lausanne a v roce
1999 získal profesuru na prestižní univerzitě ETH
v Zürichu. Vedle řady realizací ve Švýcarsku a letního
domu v Čechách (Třeboň) má za sebou několik výstav
napříč evropskými metropolemi i v Čechách (Praha
1991, České Budějovice 2013). Své teorie a názory publikoval v nespočtu mezinárodních architektonických
časopisů, vydal několik knih, a při příležitosti benátského bienále 2012 vydal vlastní monografii Miroslav
Šik. Architektur 1988–2012.

CURRICULUM VITAE

MIROSLAV ŠIK
Miroslav Šik belongs to the
most respected personalities of the international
scene. He is an architect of
Czech origin, son of a signiﬁcant Czech economist,
in 1968 immigrated with
his parents to Switzerland, where he has lived
and worked up to now. He
studied at ETH Zurich, being a disciple of the Italian
architect and theorist Prof.
Aldo Rossi, one of the most
signiﬁcant architects of the
2nd half of the 20th century. After graduation Miroslav Šik
stayed at ETH, where he focused on exploration of Swiss
architecture during World War II and worked as assistant
to the renowned Swiss architect prof. Fabio Reinhart. In
the beginning of the 80ies he established his own architectural office in Zurich. At the end of the 80ies of the
20th century he formulated his own theory of so called
Architecture of Analogy, stemming from local context,
harmonizing with the surroundings, without external effects, made of usual materials and striving for connection between the old and the new. This theory gradually
helped him obtain wideranging response and respect
and become a world-famous architect. From 1990 till
1992 Miroslav Šik was teaching at FA CTU. He inﬂuenced
one generation of young Czech architects (group New
Czech Work – M. Kuzemenský, M. Chalupa, D. Kraus, J. Šépka, J. Matula et alii). At the same time his office won three
architectural competitions and he could not continue to
teach while the projects were under implementation. After his Prague period he worked at EPF Lausanne and in
1999 was awarded professorship at the prestigious ETH
university in Zurich. Beside a series of projects implemented in Switzerland and a summer house in the Czech
Republic (Třeboň) Miroslav Šik has presented his work on
a number of exhibitions across European metropolises
including the Czech Republic (Prague 1991, České Budějovice 2013). His theories and views have been published
in numerous international architectural journals, he is the
author of several books. On the occasion of Venice Biennial 2012 his own monography Miroslav Šik. Architektur
1988–2012 was issued.
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