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aktuálnost námětu habilitační práce 

komentář: Námět je aktuální vzhledem k zásadnímm změnám ve vnímání energetické náročnosti 
budov, jejich udržitelné výstavbě a dopadu na životní prostředí a globální klimatickou změnu. 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

přístup k řešení 

komentář: Autor přístupil k řešení z hlediska širších souvislostí, interdiciplinárně a rozpracovává 
téma z obecnějších souvislostí do potřebné hloubky, zejména oceňuji ideovou provázanost 
jednotlivých kapitol, kdy autor postupuje velmi logicky a srozumitelně od celku k detailu. Uvádí 
pro svá zjištění dostatek měřených hodnot, aplikovaných metodik i věrohodných literárních 
pramenů. Oceňuji kombinaci zvolených přístupů, která umožňuje současně uvést všeobecná 
zjištění a teorietické základy a současně k nim aplikovat a interpretovat výsledky expertimentů. 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

kvalita a správnost dosažených výsledků 

komentář: Výsledky jsou věrohodné, doložené a správné. Jejich kvalita je nadprůměrná a 
vypovídající ve vztahhu k danému tématu. Autor se správně zaměřil na uvedení těch principů a 
následných experimentů, které jsou v přímé linii ke zvolenému tématu. 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

původnost dosažených výsledků 

komentář: V práci uváděné výsledky jsou původní, především formu a hloubku integrace 
poznatků různých oborů vidím jako individuální autorský vnos habilitanta k tématu snižování 
energetické náročnosti budov. 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 



publikování výsledků  

komentář: Publikované výsledky v respektovaných časopisech a databích hodnotím jako velmi 
úspěšné v relaci k daným tématům a oslovené vědecké komunitě.   

 

 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 

ohlasy výsledků  

komentář: Ohlasy výsledků jsou příznivé, v dostatečném rozsahu a svědčí o žádoucím dopadu 
publikovaných výsledků i jejich aktuálnosti.  

 

 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 

uplatnitelnost výsledků pro rozvoj oboru a další bádání 

komentář: Uplatnitelnost výsledků spatřuji ve dvou rovinách: první, okamžitě aplikovatelná rovina 
je v implementaci experimentálních výsledků a jejich využití pro další výzkum a využití v oboru. 
Druhou rovinu - metodickou - vidím jako upaltnitelnou v budoucnosti, po další krystalizaci názorů 
v odborných kruzích. Do této druhé skupiny bych zařadil problematiku zateplování historických 
objektů, která vyžaduje především na straně odborníků pamnátkové péče přesnější precizování 
zásad tohoto procesu.   

 
 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 

uplatnitelnost výsledků pro technickou praxi 

komentář: Okamžitá uplatnitelnost experimentálních naměřených hodnot na v současnosti 
používaných a komerčně dostupných produktech otevírá dveře pro využití výsledků této práce 
v praxi.  
 
 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 

splnění požadavků na habilitační práci - úroveň habilitační práce  

komentář: Podle mého názoru je úroveň habilitační práce vysoká, prezentuje dostatečně a 
reprezentativně vhled habilitanta do celé široké problematiky a demonstruje jeho hluboké 
zkušenosti s propojením expeprimentální a edukativní činností.  
 
 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 

Připomínky 

Byť jsou rizika používání přírodních materiálů v práci dostatečně popsáná, domnívám se, že 
proces biokoroze dřeva citovaný podle pramenů na straně 34 je popsán neúplně, k napadení 
dřeva biotickými činiteli dochází v daleko širším spektru podmínek. Tato připomínka však nijak 
nesnižuje hodnotu předložené práce.  
 

 



Závěrečné zhodnocení habilitační práce 

Práci hodnotím jako přínosnou, aktuální a věrohodnou. Oceňuji metodiku jejího zpracování, díky 
které prácu umožňuje sledovat jak zdrojovou, tak autorskou část. Předkládaná zjištění, výsledky i 
jejich teoretické zdůvodnění je řazeno logicky, přehledně a srozumitelně.  
Odbornou úroveň považuji za adekvátní současné úrovni poznání a stavu odborného prostředí.  
 
 
 
 
 
Doplňující poznámky k habilitační práci a k osobě uchazeče: 
Nemám doplňující poznámky.  
 
 
 
 
 

 

jmenování docentem doporučuji ano  ne  
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S vypracováním oponentského posudku dávám souhlas s jeho zveřejněním na webových 
stránkách Fakulty stavební ČVUT v Praze. 


