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§*rnx§mt& mhmrmk*wr§w§§km uxmhmmwůw k Mmh§§§tmňm§nmtx §$xwux§

rxm ffiWU*ry"w Wrmmw

[-Jchazeč: lng^ Jiťí |-{rivn§k, §}h"D"

A} V oh§mst§ pwdmgmg§c§tó

1) Pučct tjnktCIrandů, prn kter* hyi unhmxcč ustarrov*n šknlitelent resp, §knlite§cnr
sp**ialistou n kteťí úspňšn$ nhhŇji§i c$lsentm*ní prá*i: "l

§nčet nbhájen5inh diplnmnvy*hlbmka§&ťskýnh prmní, kter$ ur:harnč vedi:1l"§

,jgden nejvýrnarnrlŇj§í pnčin uei"lnxe*e v *b{msti výuky: předná§km ůnxeteruvy
§ťtlpy

4} Hndnneení uchnxe** vm studmntskó xn$q*tě v peisiedrríoh 4 semnstrenh: *CIxet*rm\ťi/

§rl|py cellcovó i"lndnncnní 1 n*hn nehodnncen*

§} V oh§mst§ tvůr*§
1} Tři výenmmnó původnivýs§edky tvůrč[ ninnmsti l:mh* arcli. či uměl, rcalirace:

* J, Hrivn§k, [\..|, W;x§ton: Siscrsťirgd tlilsyl-unblť ťeincťlons: rnnďjťjeď rn*lťrpflcaťínrr
nnd Sellols syntnl*ťqy. J, Fhys^ A: l\{n{[i" Th*nr, S§ (3§l§) 17§?S§"

* ..}" |-|rivnák, l*. §\ilot|ochová: Slscleťm ťri*ns§:lryns *,rď orťhnEonať 3:*ťynnrniCIls elf

fnrlť$syrnmsťríc m§lťiyanr'gťe custne Ň^ln*ťrorls, §§Al\l§ J. §Jurner" Ann|. §§ (2§14,}

3ů2,1-§ů§§"
* T. Cryay*ki, J, l{rivnáls: §en*ru*lírmď ďtscreťg e:r§lť felrr*ťlnn ťrmnsfinmts *ť *ffrlle

l,1t/eylgrn*lps. -l, N,{elth. Přiys, §§ {§ůld§.) 11§§SS.

l-,l indmx s vylnu*enírn nutncita*í: 4

F*čet citmci WůSl Suopuslm!"llnsů ml-*h, díim, vžeJy s vy!*uc*nírn mLrto*itncí: §§

|\{ohi{itn (pnhyt nn xmhrmničnínr prm**vi§ti * tnístn, c*§|km ť* výslecl*k p*bytur}:

* {"Jniversitó de Montreal, Kanndn, npnknvnně nd rm§cLt 30"trř, nelkern ž2§ dní
* Urliwersytet w §ialystnku, §§n§sko, npmkuvnnň CId roku ž{}'N§, a*§kem ř34 dni
u Univgrsity nť Lethbridgm, Kmnnda, 3Sl§, 1 rrrěs[*
* [-,}nivgrsit$ eje N,{ontreni, Kmnmdn, §ůS§-§ůŘ§, Ř,S můsítů
* Universidad de Vn||eldnie{, Šp:nnň§s{tu, f;ůil§-ilOů4, 4 nrěsícg
* L"Jtliv*l"sit$ de N,'|nntr*n§, i{mnn*$n, Ř rněs[c*

§vn nmjvýrnnmnój§i Ermntnv* pr*jekty, kd* by| tlthnxeč v p:nri*i ťešitml *i

spol u ře§itel (n avnhovate§ *i spmNr:nmvrh*vmte|} :

w l\duhi§ity 7A|Vl§l §P[§4§, ?§l S-ilů17
w M*bility YAhdml3Ptil3$, ŘSl §-?ůlc$
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Příklad(y) uplatnění výsledků uchazeĎe v praxi: neuvedeno

Nejvýznamnější uznání komunitou (vč, oceněnív arch. či umělsoutň§i}:

Cena rektora ČVUT první kategorie xa vynikajícídisertační práci 200§

Ne.ivýenamněj§í počin služby konrunitě: recenení pusudky prr: časopisy indexovanó
na Wo§l §copus - c*llcem ,l?;
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Habilitmční konrise:

Předseda: §l*novt{:
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