
Řízení k návrhu na jmenování docentem – Ing. Miloš Jerman, Ph.D. 
 
Ing. Miloš Jerman, Ph.D. 
odborný asistent na katedře materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební ČVUT v Praze 
obor Teorie stavebních konstrukcí a materiálů  
 
Průběh řízení 
Řízení k návrhu na jmenování docentem Ing. Miloše Jermana, Ph.D. pro obor Teorie stavebních konstrukcí 
a materiálů bylo zahájeno dne 24. 1. 2020.  
 
K habilitaci předložil uchazeč habilitační práci na téma: „Využití přírodních materiálů ve stavebnictví“ 
 
Dne 6. 2. 2020 schválila vědecká rada FSv habilitační komisi ve složení: 
 
předseda: prof. Ing. Michal Polák, DrSc. - Fakulta stavební ČVUT v Praze 
členové: prof. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník, CSc. – Fakulta stavební VUT v Brně  

doc. Ing. Jiří Zach, Ph.D. – Fakulta stavební VUT v Brně  
doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D. - Fakulta stavební ČVUT v Praze 
Ing. Jitka Beránková, Ph.D. – Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha 

 
Oponenti habilitační práce: 
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc., Slovenská poĺnohospodárská univerzita v Nitre 
doc. Ing. Jiří Zach, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební 
Ing. Marek Polášek, Ph.D., Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p. 
 
Podle kvantifikovaných kritérií ČVUT pro jmenování docentem dosáhl uchazeč za posledních  
10 let bodového hodnocení: 
 
 
    Typ aktivity 

    Minimální požadavky 
 posledních     posledních 
      5 let              10 let 

      Bodové hodnocení 
 posledních      posledních 
       5 let              10 let 

1. Prestižní publikace a realizace  30 48  89,4 
2. Uznání vědeckou komunitou 20 32  828 
3. Pedagogická činnost 25 40  96 
4. Granty, zahr. pobyty a tvůrčí činnost 15 24  27 
5. Služba komunitě 10 16  30 
 
V souladu s § 72 Zákona o vysokých školách habilitační komise zhodnotila veškeré předložené materiály 
uchazeče a na základě doporučujících posudků oponentů předložila návrh k dalšímu pokračování 
v habilitačním řízení před VR FSv.  
 
Předseda habilitační komise prof. Ing. Michal Polák, DrSc. přednesl stanovisko habilitační komise. 
 
Hodnocením přednášky a obhajoby habilitační práce byli pověřeni: 
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. 
doc. Dr. Ing. Jan Pruška 
 
Skrutátoři: 
prof. Dr. Ing. Bořek Patzák 
prof. Dr. Ing. Karel Pavelka 
 
Uvedení skrutátoři byli odsouhlaseni per rollam VR FSv pro období únor – červen 2021. 
 
Habilitant přednesl habilitační přednášku na téma – „Využití přírodních materiálů ve stavebnictví“. 
 
Následně oponenti přednesli závěry svých oponentských posudků, ke kterým se habilitant vyjádřil a 
zodpověděl jejich dotazy a připomínky.  
 
Ve vědecké rozpravě k přednášce a habilitační práci vznesli připomínky a dotazy  
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., prof. Ing. Karel Kabele, CSc., doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D., prof. Ing. 
Zdeněk Bittnar, DrSc., prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc., prof. Ing. Jiří Máca, CSc., prof. Akad. arch. Mikuláš 
Hulec, Ing. Marek Polášek, Ph.D. 



V neveřejné části jednání prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. přednesl hodnocení přednášky: 
 
„Uchazeč přednesl přednášku na aktuální téma, jakým je využití přírodních materiálů ve stavebnictví. 
Zdůraznil společenský význam trvale udržitelného rozvoje. Věnoval se zejména koncepčnímu a detailnímu 
řešení tepelně-izolačních souvrství z interiérové strany obvodové stěny. Důraz byl kladen na přírodní 
materiály rostlinného původu. Komentoval naměřené fyzikální vlastnosti a výsledky semi-scale experimentů. 
Přednáška byla přehledně a názorně uspořádána. Uchazeč prokázal dobrý přehled a orientaci v habilitačním 
oboru, naznačil směry dalšího výzkumu v této oblasti a prokázal, že je ve zvolené specializaci odbornou 
osobností.“ 
 
Proběhla debata o znění přednášky a úrovni předložené habilitační práce. 
 
Hlasování o návrhu na jmenování: 
Výsledek tajného hlasování: 
 
Ze 34 členů VR k hlasování oprávněných bylo přítomno a hlasovalo 27 členů, z toho 8 hlasů bylo kladných, 
11 hlasů záporných, 8 hlasů neplatných. 
 
Usnesení: Vědecká rada FSv ČVUT na základě výsledku tajného hlasování neschválila návrh na 
jmenování pana Ing. Miloše Jermana, Ph.D. docentem pro obor Teorie stavebních konstrukcí a 
materiálů.  
 
Informace o ukončení řízení bude předložena rektorovi ČVUT. 


