
Řízení k návrhu na jmenování docentem – Ing. Pavel Reiterman, Ph.D. 
 
Ing. Pavel Reiterman, Ph.D. 
odborný asistent Experimentálního centra, Fakulta stavební ČVUT v Praze 
obor Teorie stavebních konstrukcí a materiálů  
 
Průběh řízení: 
Řízení k návrhu na jmenování docentem Ing. Pavla Reitermana, Ph.D. pro obor Teorie stavebních 
konstrukcí a materiálů bylo zahájeno dne 22. 10. 2020.  
 
K habilitaci předložil uchazeč habilitační práci na téma: „Význam minerálních příměsí pro zajištění 
dlouhodobé trvanlivosti betonu v dopravní infrastruktuře / Importance of Mineral Additives for 
Ensuring the Long-term Durability of Concrete in Transport Infrastructure“ 
 
 
Dne 3. 12. 2020 schválila vědecká rada FSv habilitační komisi ve složení: 
 
předseda: prof. Ing. Petr Hájek, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze  
členové: prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc., Fakulta chemická, VUT v Brně 

doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D., Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava  
prof. Ing. Jan Vítek, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze 
Ing. Robert Coufal, Ph.D., TBG Metrostav s.r.o.  

 
Oponenti habilitační práce: 
prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.  VUT Brno 
doc. Ing. Vlastimil Bílek, PhD.    VŠB TU Ostrava 
doc. Ing. Pavel Schmid, PhD.    VUT Brno 
 
Podle kvantifikovaných kritérií ČVUT pro jmenování docentem dosáhl uchazeč za posledních  
5 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 48 126,49  
2. Uznání vědeckou komunitou 20 32 588  
3. Pedagogická činnost 25 40 55  
4. Granty, zahr. pobyty a tvůrčí činnost 15 24 92,83  
5. Služba komunitě 10 16 165,63  
 
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. Petr Hájek, CSc. přednesl stanovisko habilitační komise. 
 
Hodnocením přednášky a obhajoby habilitační práce byli pověřeni: 
prof. Ing. Karel Kabele, CSc. 
prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc. 
doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. 
 
Skrutátorky byly ponechány z předchozího jmenovacího řízení. 
prof. Ing. Milena Císlerová, CSc. 
prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. 
 
Habilitant přednesl habilitační přednášku na téma – „Význam minerálních příměsí pro zajištění 
dlouhodobé trvanlivosti betonu v dopravní infrastruktuře“. 
 



Následně oponenti přednesli závěry svých oponentských posudků, ke kterým se habilitant vyjádřil a 
zodpověděl jejich dotazy a připomínky. Oponentský posudek prof. RNDr. Pavly Rovnaníkové, CSc. 
přednesl předseda komise prof. Ing. Petr Hájek, CSc. 
 
Ve vědecké rozpravě k přednášce a habilitační práci vznesli připomínky a dotazy  
prof. Ing. Milena Císlerová, CSc. a prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. 
 
 
V neveřejné části jednání prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc. přednesl hodnocení přednášky: 
 
„Habilitant vystoupil s přednáškou na téma Význam minerálních příměsí pro zajištění dlouhodobé 
trvanlivosti betonu v dopravní infrastruktuře. Jde o vysoce aktuální a společensky závažnou 
problematiku. Uchazeč popsal degradační procesy a jejich vliv na trvanlivost betonu a věnoval se 
použití aktivních příměsí. Kriticky zhodnotil v současnosti používané předpisy založené výhradně na 
pevnosti a navrhl vlastní racionální postup založený na multikriteriálním posouzení vlastností 
s důrazem na trvanlivost. Prezentoval vlastní experimentální výsledky pro alternativní příměs (cihelný 
prach) vedoucí k reálným úsporám v konkrétní aplikaci. V závěru představil navrhované další směry 
zkoumání a zavádění do praxe s důrazem na nutnost změny filozofie návrhu betonových směsí. 
Přednáška byla přehledně uspořádaná a prezentovaná kultivovaným způsobem. Uchazeč prokázal 
hluboké znalosti a výbornou orientaci v daném oboru. Zmínil i své pedagogické aktivity napojené na 
výzkumnou činnost.“ 
 
Připomínky členů VR byly zapracovány do textu. 
 
 
Hlasování o návrhu na jmenování: 
Výsledek tajného hlasování: 
 
Ze 34 členů VR k hlasování oprávněných bylo přítomno a hlasovalo 26 členů, z toho 25 hlasů bylo 
kladných, 1 hlas záporný, 0 hlasů neplatných. 
 
Usnesení: Vědecká rada FSv ČVUT na základě výsledku tajného hlasování schválila návrh na 
jmenování pana Ing. Pavla Reitermana, Ph.D. docentem pro obor Teorie stavebních konstrukcí a 
materiálů.  
 
Návrh bude předložen rektorovi ČVUT. 


