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České vysoké učení technické v Praze 
Fakulta stavební 
Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice 
 
 
 
 
Řízení k návrhu na jmenování profesorem – doc. Ing. arch. Jindřich Svatoš  
 
doc. Ing. arch. Jindřich Svatoš 
docent katedry architektury, Fakulta stavební ČVUT v Praze  
 
obor Architektura a stavitelství  
 
Průběh řízení: 
Řízení k návrhu na jmenování profesorem pana doc. Ing. arch. Jindřicha Svatoše bylo zahájeno 
dne 13. 5. 2021. 
 
Hodnoticí komise byla schválena vědeckou radou per rollam dne 24. 6. 2021  
ve složení: 
 
předseda: prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, Fakulta stavební ČVUT v Praze 
členové: prof. Ing. arch. Michal Šourek, Fakulta stavební ČVUT v Praze 

prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc., Fakulta stavební VUT Brno 
  prof. akad. arch. Petr Keil, KMS Architects  

doc. Ing. arch. Michal Hexner, CSc., autorizovaný architekt 
 
 
Kvantifikovaná kritéria ČVUT v Praze pro řízení ke jmenování profesorem za posledních 10 let splňuje 
uchazeč ve všech skupinách takto: 
 
 
    Typ aktivity 

    Minimální požadavky 
 posledních     posledních 
      10 let              20 let 

      Bodové hodnocení 
 posledních      posledních 
       10 let              20 let 

1. Prestižní publikace  
a realizace  

60 96 83,4  

2. Uznání vědeckou 
komunitou 

40 64 55  

3. Pedagogická činnost 50 80 132,25  
4. Granty, zahr. pobyty  
a tvůrčí činnost 

30 48 41,8  

5. Služba komunitě 20 32 25,4  
 
Předseda hodnoticí komise prof. Šenberger přednesl stanovisko hodnoticí komise, které je 
doporučující k dalšímu řízení před VR FSv. 
 
Hodnocením přednášky byli pověřeni: 
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. 
prof. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. 
prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. 
 
Skrutátoři – byli odsouhlaseni při předchozím jmenovacím řízení, vzhledem k tomu, že prof. Bittnar se 
stal hodnotitelem přednášky, byl navržen skrutátorem: 
prof. Ing. Robert Černý, DrSc. 
 
Hlasování aklamací - ze 36 členů VR k hlasování oprávněných bylo přítomno a hlasovalo 29 členů, 
z toho 29 hlasů bylo kladných, 0 hlasů záporných, 0 hlasů neplatných. 
Návrh byl schválen všemi hlasy přítomných členů. 
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Uchazeč přednesl přednášku na téma: „Konfrontace dimenzí realizovaných staveb jako hodnoty 
pro praxi architekta a pedagoga v přehledu vlastní tvorby“  
 
V diskusi k  přednášce vznesli dotazy a příspěvky:  
doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., prof. Ing. Jiří Máca, CSc., prof. Ing. František Wald, CSc. 
 
 
V neveřejné části jednání prof. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. přednesl hodnocení 
přednášky: 
 
Přednáška představila zajímavé téma vztahu různých dimenzí realizovaných staveb, což je důležité 
téma v každé etapě rozvoje lidské společnosti a architektonické tvorby. Kandidát nejprve vysvětlil 
filosofii svého přístupu k architektonické tvorbě. Uplatnění této filosofie poté ilustroval na vlastních 
projektech. Úroveň a srozumitelnost přednášky byla na vysoké úrovni. Zejména je třeba vyzdvihnout 
téma rozumné konfrontace jako inspirace a tvůrčího principu, a to ve vztahu k pedagogické praxi. 
Dlouholetá architektonická praxe a množství realizací dokumentují orientaci a rozhled v oboru a 
vlastní přínos kandidáta pro jeho pedagogickou činnost. Přednáška prokázala, že se jedná o 
vyhraněnou odbornou osobnost. 
 
 
Hlasování o návrhu na jmenování: 
Výsledek tajného hlasování: 
 
Ze 36 členů VR k hlasování oprávněných bylo přítomno a hlasovalo 29 členů, z toho 22 hlasů bylo 
kladných, 4 hlasy záporné, 3 hlasy neplatné. 
Návrh byl schválen většinou hlasů členů VR FSv. 
 
Usnesení: 
Vědecká rada FSv ČVUT na základě výsledku tajného hlasování schválila návrh na jmenování 
pana doc. Ing. arch. Jindřicha Svatoše profesorem pro obor Architektura a stavitelství. 
 
Návrh bude předložen k dalšímu řízení na ČVUT. 
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