
 

 

 

 

Stručná charakteristika uchazeče k habilitačnímu řízení 

na ČVUT v Praze 

 
Uchazeč: Ing. Miloš Jerman, Ph.D. 

 

A) V oblasti pedagogické 

1) Počet doktorandů, pro které byl uchazeč ustanoven školitelem, resp. školitelem 

specialistou, a kteří úspěšně obhájili disertační práci: 

Počet 0. 

 

2) Počet obhájených diplomových/bakalářských prací, které uchazeč vedl: 

Celkem 6 diplomových prací a 5 bakalářských prací. 

 

3) Jeden nejvýznamnější počin uchazeče v oblasti výuky: 

Nepřetržité vedení přednášek z různých variant předmětu Stavební hmoty od 

zimního semestru 2011/2012 až dodnes, postupně se jednalo o předměty 123SHM, 

123SHMA, 123SH01 a 123SHR. 

 

4) Hodnocení uchazeče ve studentské anketě v posledních 4 semestrech: 

Údaje o celkovém hodnocení uchazeče v hodnocených předmětech ve studentské 

anketě ze čtyř semestrů zařazených do žádosti o zahájení habilitačního řízení: 

ZS 17/18 123SH01 2,0 

  123SHR 1,0 

LS 17/18 123SH10 1,0 

ZS 18/19 123SH10 2,0 

LS 18/19 123SH10 1,75 

  123YMPU 1,0 

Údaje ze studentské ankety, které v okamžiku podání žádosti nebyly k dispozici: 

ZS 19/20 123SHMA 2,0 

LS 19/20 v anketě nebyl uchazeč studenty hodnocen ani v jednom předmětu. 

 

B) V oblasti tvůrčí 

1) Tři významné původní výsledky tvůrčí činnosti nebo arch. či uměl. realizace: 

Jerman, M.; Černý, R. Effect of moisture content on heat and moisture transport 

and storage properties of thermal insulation materials, Energy and Buildings, 2012, 

53(1), pp. 39 – 46, ISSN 0378-7788. Počet citací s vyloučenými autocitacemi tohoto 

článku je ke dni podání žádosti uchazeče 105. Ke dni zasedání komise je 

registrováno v databázi WoS 137 citací (z toho 109 bez autocitací) a ve Scopus 157 

(z toho 129 bez autocitací). 

Jerman, M.; Keppert, M.; Výborný, J.; Černý, R. Hygric, thermal and durability 

properties of autoclaved aerated concrete. Construction and Building Materials, 

2013, 41(1), pp. 352 – 359, ISSN 0950-0618. Počet citací s vyloučenými 



autocitacemi tohoto článku je ke dni podání žádosti uchazeče 76. Ke dni zasedání 

komise je registrováno v databázi WoS 104 citací (z toho 79 bez autocitací) a ve 

Scopus je 125 (z toho 101 bez autocitací). 

Pavlík, Z.; Jerman, M.; Trník, A.; Kočí, V.; Černý, R. Effective thermal conductivity 

of hollow brick with cavities filled by airand expanded polystyrene, Energy and 

Buildings, 2014, 37(4), pp. 436 – 448, ISSN 1744-2591. Počet citací s vyloučenými 

autocitacemi tohoto článku je ke dni podání žádosti uchazeče 17. Ke dni zasedání 

komise je registrováno v databázi WoS 22 citací (z toho 14 bez autocitací) a ve 

Scopus je 29 (z toho 19 bez autocitací). 

 

2) H index s vyloučením autocitací:  

WOS:  10 

Scopus:  8 

 

3) Počet citací WOS/ Scopus/ohlasů arch. díla, vždy s vyloučením autocitací: 

WOS:  469 

Scopus:  376 

 

4) Mobilita (pobyt na zahraničním pracovišti – místo, délka a výsledek pobytu): 

Nebylo realizováno. 

 

5) Dva nejvýznamnější grantové projekty, kde byl uchazeč v pozici řešitel či 

spoluřešitel (navrhovatel či spolunavrhovatel): 

Grant Ministerstva kultury číslo DG16P02H046 Vnitřní zateplovací systémy pro 

oblast architektonického dědictví, řešený od 1. 3. 2016 do 31. 12. 2020, jmenovaný 

člen řešitelského týmu. 

Grant Ministerstva kultury číslo DF12P01OVV030 Metodika stanovení vlivu 

proměnlivého prostředí na degradaci historického zdiva, řešený od 1. 2. 2012 do 

31. 12. 2015, jmenovaný člen řešitelského týmu. 

 

6) Příklad(y) uplatnění výsledků uchazeče v praxi: 

V rámci předložené habilitační práce byly ověřeny výsledky laboratorního výzkumu 

na reálném modelu konstrukce s vnitřním zateplovacím systémem, který je 

použitelný v praxi. Všichni tři oponenti habilitační práce se shodují, že výsledky 

uvedené v habilitační práci, experimentálně stanovené parametry komerčně 

dostupných produktů, jsou plně prakticky uplatnitelné. 

 

7) Nejvýznamnější uznání komunitou (vč. ocenění v arch. či uměl. soutěži): 

Pětinásobné udělení certifikace za význačný přínos k posuzování článků od 

časopisů zařazených v databázích WoS nebo Scopus, například od Journal of 

Building Engineering nebo Construction and Building Materials. 

 

8) Nejvýznamnější počin služby komunitě: 

Pravidelné recenzní posudky pro časopisy zařazené v databázích WoS a Scopus, 

např. pro Construction and Building Materials (dvanáctkrát) a Journal of Civil 

Engineering (šestkrát). 



 

V Praze dne 22. 2. 2021 

 

Habilitační komise: 

 

Předseda:      Členové:  

 


