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Název habilitační práce: Využití přírodních materiálů ve stavebniství 
 
aktuálnost námětu habilitační práce 

komentář: Prírodné materiály využiteľné v stavebníctve sú ekologické, zdravotne nezávadné a 
obnoviteľné. V rámci ochrany životného  prostredia si nachádzajú stále širšie uplatnenie 
v rôznych odvetviach. Habilitačná práca prispieva k posúdeniu ich uplatnenia ako vnútorných 
tepelnoizolačných materiálov a ako náhrady niektorých syntetických materiálov. Z tohoto dôvodu 
považujem námet habilitačnej práce za veľmi vhodný a aktuálny. 

 

 
 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 
přístup k řešení 

komentář: Úvod práce je krátky. Prírodné materiály sú popísané v hlavnej časti práce, pretože 
jeden z cieľov práce bol aj spracovanie prehľadu týchto materiálov a aj ich možného využitia 
v stavebníctve. Sú vytipované materiály pre vnútorné tepelné izolácie. Habilitant spracoval široký 
literárny prehľad, ktorý obsahuje 91 zdrojov. Metodika experimentálnej časti je uvedená krátko, 
pretože sa podľa autora jedná o známe experimenty. Predsa by však bolo vhodné uviesť aspoň 
presnosť nameraných a vypočítaných hodnôt základných fyzikálnych a trasportných vlasností. 
Chyby merania sú uvedené iba v Tab. 7 pre koeficient tepelnej vodivosti a hmotnostnú tepelnú 
kapacitu a v prípade Semi- scale experimentu. Autor tiež mohol väčšiu pozornosť venovať 
formálnej úprave práce. Ďalej v práci uvádza namerané potrebné charakteristiky pre transport 
pary a kvapalnej vody v daných materiáloch. Získané výsledky sú výstupom viacročnej 
systematickej práce habilitanta.  

 

 
 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 
kvalita a správnost dosažených výsledků 

komentář:  Habilitant vykonal značný počet časovo náročných experimentov. Okrem zistenia 
základných fyzikálnych a transportných vlastností, uskutočnil aj experimenty na zistenie medze 
pevnosti při odtrhovej skúške malty k drevovláknitým doskám. Habilitant analyzoval aj povrch 
vláken skúmaných materiálov elektrónovým mikroskopom. Najdôležitejšie výsledky autor získal 
Semi-scale experimentom a počítačovou simuláciou. Uvedomuje si mnoho faktorov 
ovplyvňujúcich správanie prírodných materiálov v kombinácii s bežne používanými materiálmi 
v stavebníctve, preto v závere uvádza návrhy na ich ďalší výskum. Autor skutočne nameral a 
vypočítal mnohé vlastnosti skúmaných prírodných materiálov a tým určil kvalitne možnosť ich 
využitia ako vnútorných tepelných izolácií.  

 

 



 

 
 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 
původnost dosažených výsledků  

komentář: Výsledky zistené v práci sú pôvodné. 

 

 
 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 
publikování výsledků  

komentář: Oceňujem kolektívnu prácu Katedry materiálového inženýrství a chemie, ktorá prináša 
významné ocenenie aj v zahraničí. Aj autor má napr. vo WoS evidovaných viac ako 50 
publikovaných prác.  

 

 
 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 
ohlasy výsledků  

komentář: Významné výsledky kolektívu katedry sa prejavujú vo vysokej citovanosti ich prác. 
Habilitant má tiež veľa ohlasov na publikované práce, je ich viac ako 380 (WoS).  

 

 
 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 
uplatnitelnost výsledků pro rozvoj oboru a další bádání 

komentář: Výsledky získané autorom habilitačnej práce prispievajú významne k rozvoju odboru 
Teorie stavebních konstrukcí a materiálů. V závere práce sú uvedené aj návrhy na ďalšie 
pokračovanie výskumu možností využitia prírodných materiálov v stavebníctve. 

 
 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 
 
uplatnitelnost výsledků pro technickou praxi 
komentář: Mnohé prírodné materiály napr. aj nevyužívané materiály poľnohodpodárskej 
produkcie majú značnú uplatniteľnosť v stavebníctve. Skúmané materiály je možné využiť 
v technickej praxi napr. pri vnútornej tepelnej izolácii historických budov ale i pri zvukových 
izoláciách a materiály na báze dreva aj pri nosných konštrukciách.  
 
 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 
 
splnění požadavků na habilitační práci - úroveň habilitační práce  
komentář: Predložená habilitačná práca má vysokú vedeckú úroveň. Práca nadväzuje na 
výskumnú a tvorivú činnosť habilitanta v oblasti výskumu vlastností stavebných materiálov, ktorá 
je dokladovaná aj bohatou publikačnou činnosťou. 
 
 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 
 
Připomínky 

 



 
Fotosyntéza môže prebiehať len rastlinách s autotrofnými bunkami. Rovnica uvedená na str. 6 
nie je správna. 
Označenia fyzikálnych veličín by mali byť aj v texte písané italikou. Označenie pre koeficient 
prestupu tepla (str. 7) nie je v zozname požitých symbolov. Písanie jednotiek by malo byť v texte 
jednotné, raz sú uvedené ako násobky aj s bodkami medzi jednotlivými jednotkami, niekde bez 
bodiek, inokedy v tvare zlomkov, niekde chýbajú alebo sú nesprávne (str. 31, 59, 76). Odvolávky 
na obrázky by sa tiež mali uvádzať jednotne. 
Nie je zrejmé, či sú všetky obrázky uvedené v práci autorove. 
Zvyčajne sa při citáciách v texte uvádzajú iba priezviská autorov, nie skratky krstných mien alebo 
celé mená. 
Vo vedeckej práci sa nepoužíva 1. osoba jednotného čísla (str. 24, 27, 67). 
Na str. 47 pre vzorky s kruhovým prierezom má byť priemer nie polomer. 
Na str. 55 autor uvádza, že faktor difúzneho odporu vodnej pary sa nachádza v rozmedzí 1,10 - 
2,74, ale hodnoty v Tab. 4 tomu nenasvečujú. 
Na str. 57 je uvedené, že v rozdiel medzi hodnotami absorpčného koeficientu A1 a A2 je až 3 
rády. Skôr sa to ale dotýka priemerného súčiniteľa vlhkostnej vodivosti. 
Na Obr. 39 a 40 na osi pre koeficient tepelnej vodivosti sú nesprávne uvedené čísla.   
 

 
Závěrečné zhodnocení habilitační práce 
Biologické materiály sú tvorené vysoko heterogénnymi súbormi rôznych látok, zmesí a 
štruktúrovaných komponentov, vrátane veľmi zložitých organických štruktúr, čo je príčinou ich 
komplikovaného správania. Toto je dôvod, prečo je meranie všetkých faktorov pre materiály, 
najmä prírodné, používané v stavebníctve také významné. Predložená habilitačná práca má 
vysokú vedeckú úroveň, ktorú neznižuju formálne pripomienky uvedené vyššie. Výsledky práce a 
návrhy uvedené v závere významne umožnia využitie prírodných materiálov v rôznych 
aplikáciách v stavebníctve.  
 
 
 
 
 
Doplňující poznámky k habilitační práci a k osobě uchazeče: 
Habilitačnú prácu odporúčam prijať ako podklad pre habilitačné konanie a obhajobu pred 
habilitačnou komisiou.   
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S vypracováním oponentského posudku dávám souhlas s jeho zveřejněním na webových 
stránkách Fakulty stavební ČVUT v Praze. 

 


