
1 
 

České vysoké učení technické v Praze 
Fakulta stavební 
Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice 
 
 
 
 
Řízení k návrhu na jmenování docentem – Ing. Václav Kočí, Ph.D. 
 
Ing. Václav Kočí, Ph.D. 
odborný asistent katedry materiálového inženýrství a chemie Fakulty stavební ČVUT v Praze 
obor Teorie stavebních konstrukcí a materiálů  
 
Průběh řízení 
Řízení k návrhu na jmenování docentem Ing. Václava Kočího, Ph.D. pro obor Teorie stavebních 
konstrukcí a materiálů bylo zahájeno dne 14. 1. 2021.  
K habilitaci předložil uchazeč habilitační práci na téma: „ Korekce systematických chyb 
kalorimetrických měření prostřednictvím počítačového modelování / Correction of Systematic 
Errors of Calorimetric Measurements Using Computational Modelling“ 
 
Dne 8. 2. 2021 schválila vědecká rada FSv per rollam habilitační komisi ve složení: 
předseda: prof. Ing. Jan Zeman, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze  
členové: doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze 

doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD., Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre 
doc. Ing. Jiří Zach, Ph.D., Fakulta stavební VUT v Brně 
Ing. Jaroslav Pavlík, Ph.D., Lhoist Centrální Evropa, Tmaň u Berouna 

 
Oponenti habilitační práce: 
prof. RNDr. Ing. Stanislav Štastník, CSc., Ph.D. - Fakulta stavební VUT v Brně 
doc. Ing. Miroslav Čekon, PhD. - Stavebná fakulta STU v Bratislave 
doc. Ing. Jiří Němeček, Ph.D., DSc. – Fakulta stavební ČVUT 
 
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  112,5 
2. Uznání vědeckou komunitou 20 32  396 
3. Pedagogická činnost 25 40  45 
4. Granty, zahr. pobyty a tvůrčí činnost 15 24  68 
5. Služba komunitě 10 16  25 
 
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. Zeman přednesl stanovisko habilitační komise. 
 
Hodnocením přednášky a obhajoby habilitační práce byli pověřeni: 
prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc. 
doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc. 
 
Skrutátoři (prof. Pavelka, prof. Patzák) byli odsouhlaseni i pro toto habilitační řízení.  
 
Habilitant přednesl habilitační přednášku na téma – „Korekce systematických chyb 
kalorimetrických měření prostřednictvím počítačového modelování“. 
 
Následně oponenti přednesli závěry svých oponentských posudků, ke kterým se habilitant vyjádřil a 
zodpověděl jejich dotazy a připomínky.  
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Ve vědecké rozpravě k přednášce a habilitační práci vznesli připomínky a dotazy  
prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., prof. Dr. Ing. Bořek Patzák, doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc., prof. Ing. 
Jiří Máca, CSc., prof. Ing. František Wald, CSc., prof. Ing. Jan Zeman, Ph.D. 
 
V neveřejné části jednání prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc. přednesl hodnocení přednášky: 
„Uchazeč vystoupil s přednáškou zabývající se korekcí systematických chyb kalorimetrických měření 
pomocí počítačového modelování. Jde o aktuální téma, jelikož předvedená práce umožňuje zpřesnit 
znalosti o chování stavebních materiálů i v režimech, pro které tradiční postupy vedou ke zkresleným 
výsledkům. Přednáška byla srozumitelná, přehledně uspořádaná a kultivovaně přednesená. Habilitant 
prokázal velmi dobrou znalost problematiky a schopnost kombinovat numerické modelování 
s experimenty. Možné přínosy počítačového modelování přenosu tepla byly předvedeny na dvou 
případech – izotermickém kalorimetru a diferenčním skenovacím kalorimetru. Pro oba případy 
uchazeč srozumitelně popsal podstatu problému, zdroje systematických chyb, postup tvorby 
počítačového modelu, jeho kalibrace a validace. Navržená metodika umožňuje například lépe 
postihnout rychlý vývoj hydratačního tepla cementu nebo charakterizovat rozklad vápenného hydrátu 
a jiných materiálů za vysokých teplot. Získané výsledky byly publikovány v kvalitních časopisech a 
zároveň jsou nepochybně dobře uplatnitelné v praxi. Svým vystoupením a kvalitou výsledků uchazeč 
jednoznačně prokázal, že je vyhraněnou odbornou osobností“. 
 
Hlasování o návrhu na jmenování: 
Výsledek tajného hlasování: 
 
Ze 34 členů VR k hlasování oprávněných bylo přítomno a hlasovalo 26 členů, z toho 21 hlasů bylo 
kladných, 1 hlas záporný, 4 hlasy neplatné. 
 
Usnesení: Vědecká rada FSv ČVUT na základě výsledku tajného hlasování schválila návrh  
na jmenování pana Ing. Václava Kočího, Ph.D. docentem pro obor Teorie stavebních konstrukcí 
a materiálů  
 
Návrh bude předložen rektorovi ČVUT. 


