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aktuálnost námětu habilitační práce 

komentář: Aktuálnost tématu je doložena v Úvodu práce a poměrně všeobecně známá. 
Vysokohodnotný beton totiž přestavuje jeden z hlavních směrů rozvoje betonového stavitelství 
a zkoumat podíly jednotlivých komponent na jeho výsledné vlastnosti v podmínkách domácích 
surovin a zdrojů je zcela určitě vysoce aktuální.  

O aktuálnosti také svědčí patentové nároky na vytvořenou recepturu a postup míchání.  

 

 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 

přístup k řešení 

komentář: Habilitační práce má celkem 144 stran a je psána oboustranně, obrázky a tabulky mají 
přiměřeně úspornou velikost a habilitační práce je tedy kompaktní a informačně bohatá.  Autor 
cituje 109 zdrojů a prokazuje tím výbornou schopnost zpracování zdrojové světové literatury 
a provedení původní rešeržní činnosti.  

Habilitační práce je rozdělena do devíti kapitol. Kromě úvodu se další kapitoly poměrně 
podrobným a vyčerpávajícím způsobem věnují kamenivu (2. kap.), Cementu (3. kap.), příměsem 
(4. kap.), drátkům (5. kap.), vývoji receptury (6. kap.) a vývoji postupu míchání (7. kap.) 
vysokohodnotného betonu. 8. kapitola je potom věnována aplikacím a práce je zakončena 
závěrem (9. kap.).  

Jednotlivé kapitoly popisující vliv složek vysokohodnotného betonu jsou důsledně vědecky pojaty 
a zpracovány, když obvykle po definici nebo popisu  jevu následuje stručný výtah ze světové 
nebo domácí literatury a následují vlastní experimentální zkoumání. Výsledky jsou vždy 
přehledně zpracovány. 

Autor uvádí originální metodu rozpoznávání množství a homogenity rozptýlené výztuže rozborem 
obrazu výbrusů betonu analýzou obrazu, na níž se podílel a jejíž prezentované výsledky jsou 
skvělé a přínosné. Autor sestavil vlastní recepturu míchání vysokohodnotného betonu 
a významně přispěl k vývoji vhodného postupu míchání. 

Ukázky aplikací jsou orientovány spíše na drobnější stavební výrobky. Zde postrádám například 
ukázku možných aplikací v inženýrských konstrukcích pozemního stavitelství nebo také 
stavitelství mostního alespoň ze světové literatury.  

Daleko více ale postrádám vliv studovaných komponent vysokohodnotného betonu na velikost 
dotvarování betonu, když dotvarování vysokohodnotného betonu může při vysokých napjatostech 
a relativně stagnujícím modulu pružnosti betonu dílčím způsobem omezovat rozsah jeho užití. To 
podle mého názoru mohlo být alespoň nastíněno na základě rešeržní činnosti.   

 



 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 

kvalita a správnost dosažených výsledků 

komentář: Výsledky jsou kvalitní, doložené experimenty a řádně vědecky zpracované. 

 

 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 

původnost dosažených výsledků  

komentář: Uchazeč prokazuje svůj přínos v habilitační práci rozsáhlou experimentální prací, která 
je náležitě zpracována  a na ni navazující analytickou  a syntetickou nadstavbou, které vyústily 
do patentových nároků, vývoje způsobu hodnocení množství s rozptýlenosti drátků a další dílčích 
přínosů v nalezení vzájemných souvislostí mezi jednotlivými komponentami vysokohodnotného 
betonu.  

 

 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 

publikování výsledků  

komentář: Uchazeč má 23 publikací ve Web of Science, výborný počet citací 96 (bez autocitací) 
a H-index 6. Dále má mimo jiné 9 patentů, 4 ověřené technologie, 5 užitných vzorů. 

 

 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 

ohlasy výsledků  

komentář: O ohlasech svědčí vysoký počet 190 citací v databázi SCOPUS a 96 citací na Web of 
Science. 

 

 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 

uplatnitelnost výsledků pro rozvoj oboru a další bádání 

komentář: Předložená habilitační práce je původní, je vědecky zpracována. Dokazuje významnou 
schopnost autora pracovat s rešeršním materiálem, výborné experimentátorské schopnosti a 
schopnost provést syntézu informací. Má výbornou uplatnitelnost v rozvoji oboru a dalším 
bádání, když na výsleedky lze přímo navázat, nebo je dále rozvíjet.  

 
 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 

uplatnitelnost výsledků pro technickou praxi 

komentář: Je výborná, o čemž svědčí patenty a užitné vzory. 
 
 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 

splnění požadavků na habilitační práci - úroveň habilitační práce  

komentář: Práce je velmi přehledně zpracovaná a čtenář získá velmi rychle přehled o práci 
a popisované problematice. Přehlednost zpracování jistě svědčí o zkušenostech autora nabytých 



při prezentaci výsledků vývoje vysokohodnotného betonu na jedné straně a současně 
o výborných pedagogických předpokladech na straně druhé. Výsledky experimentální části  jsou 
dokumentovány přesvědčivě a jsou doloženy tabulkami výsledků a rozsáhle graficky. 
 
 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 

Připomínky 

Moje připomínky k práci vyplývají z absence inženýrských aplikací a pojednání o dotvarování 
vysokohodnotného betonu. 
a) Postrádám alespoň ukázku možných aplikací v inženýrských konstrukcích pozemního 
stavitelství nebo také stavitelství mostního, a to alespoň ze světové literatury, když vlastní 
experimentální práce byla zaměřena na složky vysokohodnotného betonu. 
 
b) Postrádám vliv studovaných komponent vysokohodnotného betonu na velikost 
dotvarování betonu, když dotvarování vysokohodnotného betonu může při vysokých napjatostech 
a relativně stagnujícím modulu pružnosti betonu dílčím způsobem omezovat rozsah jeho užití. To 
podle mého názoru mohlo být alespoň nastíněno na základě rešeržní činnosti autora. 
 
c) Rovněž uvedení základních pracovních diagramů vysokohodnotného betonu a jejich 
odlišností vzhledem k betonu běžných tříd by bylo vhodné.  
 

 

Závěrečné zhodnocení habilitační práce 

Předložená habilitační práce je původní, je vědecky zpracována. Dokazuje významnou 
schopnost autora pracovat s rešeršním materiálem, výborné experimentátorské schopnosti 
a schopnosti získané výsledky uplatnit.  
Na základě výše uvedených poznatků konstatuji, že Ing. Josef Fládr, Ph.D. je významným 
odborníkem v oboru.   
 
 
 
 
 
Doplňující poznámky k habilitační práci a k osobě uchazeče: 
Práce, poznatky, jejich publikování jsou vynikající. 
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S vypracováním oponentského posudku dávám souhlas s jeho zveřejněním na webových 
stránkách Fakulty stavební ČVUT v Praze. 


