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Řízení k návrhu na jmenování docentkou – Ing. Zuzana Slížková, Ph.D.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.
obor Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Průběh řízení
Řízení k návrhu na jmenování docentkou Ing. Zuzany Slížkové, Ph.D. pro obor Teorie stavebních
konstrukcí a materiálů bylo zahájeno dne 7. 9. 2018.
K habilitaci předložila uchazečka habilitační práci na téma: „Performance Evaluation of Consolidants
for Friable Inorganic Building Materials“
Dne 11. 10. 2018 schválila vědecká rada FSv habilitační komisi ve složení:
Předseda:
Členové:

prof. Ing. Petr Kabele, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze
prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec, Fakulta stavební ČVUT v Praze
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Ivo Herle - Institute of Geotechnical Engineering,
Technische Universität Dresden
prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. - Fakulta stavební, Ústav chemie, VUT v Brně
doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič - Ústav chemické technologie restaurování památek,
VŠCHT Praha

Oponenti habilitační práce:
prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., Fakulta stavební, Ústav chemie, VUT v Brně
prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze
Ing. Karol Bayer, Fakulta restaurování Univerzity Pardubice
Podle kvantifikovaných kritérií ČVUT pro jmenování docentem dosáhla uchazečka za posledních
5 let bodového hodnocení:
1
2
3
4
5

Prestižní publikace a realizace
Uznání vědeckou komunitou
Pedagogická činnost
Granty, zahr. pobyty a tvůrčí činnost
Služba komunitě

74,92
476
32
83,4
21

> 30
> 20
> 25
> 15
> 10

V souladu s § 72 Zákona o vys. školách habilitační komise zhodnotila veškeré předložené materiály
uchazečky a na základě doporučujících posudků oponentů předložila návrh k dalšímu pokračování
v habilitačním řízení před VR FSv.
Předseda habilitační komise prof. Ing. Petr Kabele, Ph.D. přečetl stanovisko habilitační komise.
Hodnocením přednášky a obhajoby habilitační práce byli pověřeni:
prof. Ing. Robert Černý, DrSc.
prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc.
Ing. Pavel Křeček
Hlasování aklamací: 34 členů VR oprávněných hlasovat, hlasovalo 31 členů, 30 hlasů kladných,
0 hlasů záporných, 1 se zdržel hlasování.
Návrh byl schválen většinou hlasů.
Skrutátoři:
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.
prof. Ing. Petr Hájek, CSc.
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Hlasování aklamací: 34 členů VR oprávněných hlasovat, hlasovalo 31 členů, 29 hlasů kladných,
0 hlasů záporných, 2 se zdrželi hlasování.
Návrh byl schválen většinou hlasů.
Habilitantka přednesla habilitační přednášku na téma – „Konsolidace kamene a omítek
na památkových objektech“.
Následně oponenti přednesli závěry svých oponentských posudků, ke kterým se habilitantka vyjádřila
a zodpověděla jejich dotazy a připomínky.
Ve vědecké rozpravě k přednášce a habilitační práci vznesli připomínky a dotazy
prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec, prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc., prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., Ing.
arch. Vlasta Poláčková, prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc., prof. Ing. Robert Černý, DrSc., prof. Ing. Jiří
Máca, CSc.
V neveřejné části jednání prof. Ing. Robert Černý, DrSc. přednesl hodnocení přednášky:
„Uchazečka se zabývá tématikou konsolidace kamene a omítek na památkových objektech, která je
aktuální a společensky významná. Habilitační přednáška byla přehledně uspořádaná, srozumitelná a
měla vysokou odbornou i pedagogickou úroveň. Uchazečka prokázala vynikající orientaci a rozhled
v oboru povrchové ochrany památek. Za hlavní přínosy její práce lze považovat detailní analýzu
a testování vlivu anorganických konsolidačních materiálů, jejichž použití zlepšuje hydrofilní vlastnosti
povrchů. Dosažené výsledky lze velmi dobře uplatnit při rekonstrukcích historických budov, což bylo
v přednášce dokumentováno na konkrétních příkladech. Ing. Slížková jednoznačně prokázala, že je
vyhraněnou vědeckou osobností v oblasti obnovy památek.“
Hlasování aklamací o znění hodnocení: 34 členů VR oprávněných hlasovat, hlasovalo 30 členů, 30
hlasů kladných, 0 hlasů záporných, 0 se zdrželo hlasování.
Vědecká rada odsouhlasila znění hodnocení přednášky všemi hlasy.
Hlasování o návrhu na jmenování:
Výsledek tajného hlasování:
Ze 34 členů VR k hlasování oprávněných bylo přítomno a hlasovalo 30 členů, z toho 29 hlasů bylo
kladných, 1 hlas záporný, 0 hlasů neplatných.
Usnesení: Vědecká rada FSv ČVUT na základě výsledku tajného hlasování schválila návrh na
jmenování paní Ing. Zuzany Slížkové, Ph.D. docentkou pro obor Teorie stavebních konstrukcí a
materiálů.
Návrh bude předložen rektorovi ČVUT.
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