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Stručná charakteristika uchazeče ke jmenovacímu řízení 
na ČVUT v Praze 

 
Uchazeč: doc. Ing. arch. Jindřich Svatoš 
 
V oblasti pedagogické: 
 
Počet doktorandů, pro které byl uchazeč ustanoven školitelem (aktuálně k 08.2021): 
_2 aktivní doktorandi na FSv ČVUT v Praze (první blok studia) 
_2 aktivní doktorandi na FS VŠB – TU Ostrava (po státní doktorské zkoušce) 
 
Počet obhájených diplomových prací, které uchazeč vedl: 
_Úspěšně obhájených 12 architektonických diplomových prací a 4 bakalářské práce na FS 
VŠB-TU Ostrava 
 
Tři nejvýznamnější počiny uchazeče v oblasti výuky: 
Výukové publikace: 
_Jindřich Svatoš: „FAQ studentů architektury“ – Šedesát nejčastějších otázek studentů 
architektonické tvorby, 2016 /+ _Jindřich Svatoš: „FAQ 60/21 by Students of Architecture“ 
(publikace vyšla ve spolupráci 
se třemi evropskými univerzitami, kde jsou fakulty architektury). 
_Zuzana Pešková, Jindřich Svatoš: „Grafická prezentace architektury“, 2019 
_Garant pěti předmětů bakalářského a magisterského studia Architektura a stavitelství na 
FS VŠB-TU Ostrava, 2019 
 
Hodnocení uchazeče ve studentské anketě v posledních 4 semestrech na FSv ČVUT 
v Praze a na FS VŠB-TU Ostrava: 
Pokud byl hodnocen, vždy 1,00  
 
V oblasti tvůrčí: 
 
Tři významné původní výsledky tvůrčí činnosti nebo arch. či uměl. realizace: 
_„Rekonstrukce historického zámeckého areálu v obci Pšov na výchovný ústav pro mládež“, 
autoři: J.Svatoš (80%), L.Hrdoušek (20%), 2012 
_Úprava režijního komplexu RK 14 pro Českou televizi pro vysílání nového kanálu ČT-D     a 
ČT-art, Kavčí hory, Praha 4, autoři: J.Svatoš (90%), L.Hrdoušek (10%), 2014 
_„Luxusní horské sídlo“, Dúbravská dolina, Národní park Nízké Tatry, Slovenská republika, 
autor: J.Svatoš (50%), B.Škorpilová (50%), 2020 
 
H index s vyloučením autocitací: 
0 
 
Počet citací WOS/ Scopus/ohlasů arch. díla, vždy s vyloučením autocitací: 
0 / 0 / 15 
 
Mobilita (pobyt na zahraničním pracovišti – místo, délka a výsledek pobytu): 
0  
(Pobyty doc. Svatoše v zahraničí nebyly organizovány ve smyslu vědecko-výzkumném, ale 
v Nizozemí je například registrován v „Architekten register“ pod číslem 1.190501.001)á  
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Grantové projekty, kde byl uchazeč v pozici spoluřešitele:  
Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II), „Tradiční 
městské stavitelství a stavební řemesla na přelomu 19. a 20. století“. DG18PO20VV038, 
vedoucí prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec 
 
Příklad(y) uplatnění výsledků uchazeče v praxi: 
_ Rekonstrukce přednáškových sálů Židovského muzea v Praze, včetně návrhu nábytku      
a výtvarně pojaté stěny - šatny, Maislova ul., Praha 1, autor J. Svatoš (100%), 2017 
_ Nová pobočka České spořitelny ve městě Stochov, ul. Jaroslava Šípka, autoři: J. Svatoš 
(90%), L. Hrdoušek (10%), 2011 
_ Rekonstrukce domu z roku 1904, dvanácti bytů, podzemní části i půdy, Jílové u Prahy, 
autoři: J. Svatoš (90%), L. Hrdoušek (10%), 2015 
_ Koupací přírodní jezírko v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj, obec 
Osinalice, kraj Středočeský, autoři: J. Svatoš (90%), J. Červenka (10%), 2015 
_Koncepce a architektonický návrh výstavy „Lise Qui Le Peut…“, akad.mal. Táňa 
Svatošová, Université de Lorraine – Nancy, bibliotethéque universitaire Salle dˇexposition,  
3.3.2020/27.3.2020, 46 avenue de la libération, Nancy, Francie, autoři: J. Svatoš (70%),     
T. Svatošová (30%), 2020 
_Erste Bank Sparkasse, Národní třída, Praha 1 – novostavba budovy banky a rekonstrukce 
historického objektu ve dvorní části, autoři: M. Kotík (33%), Z. Korch (33%), J. Svatoš (33%), 
práce v ateliéru Omicron – K, realizace 1998 – 1999 
_Vybavení interiéru Velvyslanectví ČR v Tel Avivu, Zeitlin Street, Izrael – prováděcí projekt, 
realizace, autoři: J. Svatoš (30%), K. Moudrý (70%), 2005 
 
Nejvýznamnější uznání komunitou (vč. ocenění v arch. či uměl soutěži): 
_Vyzvané přednášky na mezinárodní konferenci Architecture in Perspective 2019 a 2020, 
Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava 
_ publikace: Martin Nicholas Kunz: „Luxury Hotels Best of Europe, Volume 2“. teNeues 
Verlag, Spolková republika Německo, 2012, ISBN 978-3832796136, Hotel Augustine 
Prague*****, Letenská ul., Praha 1, (práce v ateliéru Omicron-K architekta Martina Kotíka) 
_ Publikace FAQ studentů architektury je součástí Muzea architektonické kresby v Berlíně, 
od roku 2017, Tchoban Foundation, Museum for Architectural Drawing, Christinenstraße 
18a, Berlín, Spolková republika Německo,autor: J. Svatoš (100%) 
_Grand Prix Obce architektů – finalista soutěže, výtvarné dílo v architektuře, „Hrabalova 
zeď“ v ulici Na Hrázi, Praha 8, autoři: J. Svatoš (40%), T. Svatošová (60%), 2002 
 
Nejvýznamnější počiny služby komunitě: 
_Samostatná výstava architektonické realizace + autorský katalog, 
„Škola Dětského centra Paprsek“, pro děti se speciálními potřebami, novostavba základní 
praktické školy v Praze 9. Výstavní prostor Českého svazu vědeckotechnických společností, 
Novotného lávka, Praha 1, 29.1.- 28.2.2013, autor: J. Svatoš (100%) 
_ Článek v odborném časopisu: „Campus of Vienna University of Economics and Business“ 
odborný časopis: Civil Engineering Research Journal, Volume 10, Issue 4 – September 
2020, strana 69 – 71, Juniper Publishers, Irvine, Los Angeles Metropolitain Area, California, 
USA, DOI článku: 10.19080/CERJ.2020.10.555794, ISSN 2575-8950, autor: J. Svatoš 
(100%) 
_ předseda stabilní zkušební komise pro tematický okruh Architektonické navrhování budov 
pro státní závěrečné zkoušky bakalářského programu Architektura a stavitelství Fakulty 
stavební ČVUT v Praze, od 02/2018 
_člen komisí pro obhajobu doktorských disertačních prací, VŠB – TUO Ostrava, od 2019 
_interní člen Oborové rady doktorského studijního programu Stavební obnova památek, 
na Fakultě stavební ČVUT v Praze, od 02/2020 
_člen komise obhajob závěrečných prací studentů fakulty architektury z North Carolina State 
University (NCSU) na NC State University Prague Institute, Michalská ul., Praha 1, 2011 
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V Praze dne 30.11.2021 
 
Hodnotící komise: 
 
Předseda: prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger    ………………………………… 
 
Členové: doc. Ing. arch. Michal Hexner, CSc.   ………………………………… 
  

prof. Ing. arch. Petr Keil             ………………………………… 
 
  prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc.   .……………………………… 
 
  prof. Ing. arch. Michal Šourek  ………………………………… 
 
 
 
 


