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České vysoké učení technické v Praze 
Fakulta stavební 
Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice 
 
 
 
 
Informace o per rollam hlasování květen 2022  
 
Per rollam hlasování o konání habilitačního řízení Ing. Alexadra Butoviče, Ph.D. pouze za 
přítomnosti jednoho z oponentů: 
 
Hlasování aklamací - ze 36 členů VR k hlasování oprávněných bylo přítomno a hlasovalo 28 členů, 
z toho 27 hlasů bylo kladných, 1 hlas záporný, 0 se zdrželo hlasování. 
Návrh byl schválen většinou hlasů. 
 
 
Řízení k návrhu na jmenování docentem – Ing. Alexandr Butovič, Ph.D. 
 
Ing. Alexandr Butovič, Ph.D. 
 odborný asistent katedry geotechniky, Fakulta stavební ČVUT v Praze 
 obor Teorie stavebních konstrukcí a materiálů  
 
Průběh řízení 
Řízení k návrhu na jmenování docentem Ing. Alexandra Butoviče, Ph.D. pro obor Teorie stavebních 
konstrukcí a materiálů bylo zahájeno dne 22. 12. 2021.  
 
K habilitaci předložil uchazeč habilitační práci na téma: „Specifika podzemní části hlubinného 
úložiště “ 
 
Dne 10. 1. 2022 schválila vědecká rada FSv per rollam habilitační komisi ve složení: 
 

předseda: prof. Ing. Jiří Barták, DrSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze  
členové: prof. Ing. Jaroslav Pacovský, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze 

doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava  
doc. Ing. Vladislav Horák, CSc., Fakulta stavební VUT v Brně 
Ing. Miloslav Frankovský, předseda Slovenské tunelářské asociace 

 
Oponenti habilitační práce: 
prof. Ing. Jaroslav Pacovský, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze 
prof. RNDr. David Mašín, M. Phil, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 
Ing. Jaromír Augusta, Ph.D., Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)  
 
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 30  
2. Uznání vědeckou komunitou 20 32 30  
3. Pedagogická činnost 25 40 34  
4. Granty, zahr. pobyty a tvůrčí činnost, 
služba komunitě 

15 24 47  

 
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.  
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Předseda habilitační komise prof. Barták přednesl stanovisko habilitační komise. 
 
Hodnocením přednášky a obhajoby habilitační práce byli pověřeni: 
doc. Dr. Ing. Jan Pruška 
prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. 
Ing. Jaroslav Heran, MBA 
 
Skrutátoři byli jmenováni z předchozího jmenovacího řízení: 
prof. Dr. Ing. Bořek Patzák 
prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. 
 
Habilitant přednesl habilitační přednášku na téma – „Specifika podzemní části hlubinného 
úložiště“ s přihlédnutím k obsahu habilitační“. 
 
Následně oponenti přednesli závěry svých oponentských posudků, ke kterým se habilitant vyjádřil a 
zodpověděl jejich dotazy a připomínky. Oponentské posudky chybějících oponentů přednesl předseda 
komise prof. Barták. 
 
Ve vědecké rozpravě k přednášce a habilitační práci vznesli připomínky a dotazy: 
prof. Ing. Jiří Máca, CSc., prof. Dr. Ing. Karel Pavelka, doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., prof. Dr. Ing. 
Bořek Patzák, Mgr. Karel Ksandr, prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec 
 
V neveřejné části jednání doc. Dr. Ing. Jan Pruška přednesl hodnocení přednášky: 
 

Téma je aktuální nejen vzhledem ke zkrácení doby výstavby hlubinného úložiště. Přednáška byla 
vynikající, opřená o příklady a zkušenosti z vlastní praxe habilitanta. Ing. Alexandr Butovič, Ph.D. patří 
k nejlepším odborníkům v oblasti podzemního stavitelství v České republice. Habilitant specifikoval 
zcela jasně vlastní přínos na prezentovaných výsledcích. Výsledky se uplatňují například pro rozvoj 
dalších oborů a bylo jasně prezentováno, že problematika je multidisciplinární záležitost. 
 
 
Hlasování o návrhu na jmenování: 
Výsledek tajného hlasování: 
 

Ze 36 členů VR k hlasování oprávněných bylo přítomno a hlasovalo 30 členů, z toho 27 hlasů bylo 
kladných, 3 hlasy záporné, 0 hlasů neplatných. 
 
Usnesení: Vědecká rada FSv ČVUT na základě výsledku tajného hlasování schválila návrh na 
jmenování pana Ing. Alexandra Butoviče, Ph.D. docentem pro obor Teorie stavebních 
konstrukcí a materiálů  
 
Návrh bude předložen rektorovi ČVUT. 


