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aktuálnost námětu habilitační práce 

komentář: Předložená habilitační práce se věnuje měření posunů jednotlivých bodů a jejich 
deformací s použitím metody analýzy obrazu.Tato bezkontaktní a nedestruktivní metoda je 
v posledních letech hojně používána v experimentální mechanice. Pokračující vývoj používaných 
nástroju a také měřicí techniky následně podporuje vývoj metody DIC (Digital Image Correlation). 
Zvolené téma habilitační práce soustřeďující se na studium možností využití DIC pro měření 
posunů/deformací je velice zajímavé, odráží prudký rozvoj této oblasti, řeší problematiku 
moderním způsobem a je použitelná z praktického hlediska. 

 

 
 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 
přístup k řešení 

komentář: Předložená práce má dvě části. V první části autor předkládá velmi stručný přehled 
problematiky DIC a možnosti využití softwaru Ncorr a je doplněna několika příklady 
experimentálních zkoušek. Druhá část habilitační práce nabízí soubor dosavadních publikačních 
aktivit Ing. Václava Nežerky, Ph.D., které pojednávají o problematice monitorování posunů a 
deformací s pomocí zpracování digitalních obrazů. Přístup řešení problematiky habilitační práce, 
kterou si jeho autor vybral dokládá jeho dobrou orientaci v tomto odvětví. Uvedené publikační 
práce a řešení konkretních příkladu dokládají , že autor řeší úkoly komplexně a systematicky a 
jeho práce je z praktického hlediska velice přínosná.  

Habilitační práce obsahuje celkem 125 stran textu, včetně obrázků, tabulek, grafů a citací. 

 

 
 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 
kvalita a správnost dosažených výsledků 

komentář:  Výsledky prezentované v habilitační práci přinášejí nové poznatky v oblasti 
experimentálního měření posunů a deformací s využitím metody DIC. Jejich kvalitu a správnost 
lze doložit faktem, ze výsledky za posledných 7 let byli publikovány v recenzovaných vědeckých 
časopisech. Bylo by žadoucí u dosažených výsledku uvést zhodnocení a diskuze. Při posuzování 
předložené práce jsem hodnotil především metodiku práce habilitanta, realizaci popisované 
problematiky, složitost a proveditelnost řešených úloh.  

 

 
 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 
původnost dosažených výsledků  



komentář: V práci předkládané články obsahují poznatky jednotlivých experimentálních zkoušek, 
kterých může být následně využito pro další rozvoj problematiky bezkontaktního měření 
deformací. Dosažené výsledky jsou původní a přinášejí v dané oblasti zajímavé výsledky.  

 

 

 
 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 
publikování výsledků  

komentář: Výsledky uvedené v habilitační práci a ohlasy na ně ukazují, že autor je velice aktivní a 
svědčí o jeho úspěchu v daném oboru. Kromě výsledku zmíněných v habilitační práci, autor 
pravidelně publikuje v mezinárodních impaktovaných časopisech uvedených v databázi Web of 
Science. Publikační aktivitu lze považovat za nadprůměrnou.    

 

 
 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 
ohlasy výsledků  

komentář: Doložené publikace úzce souvisí tématem habilitační práce. Poslední publikace je z 
roku 2021. Celkové H index habilitanta činí 13 (podle WoS) a počet citací, včetně autocitací je 
442, což lze považovat za nadprůměrný výsledek. 

 

 
 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 
uplatnitelnost výsledků pro rozvoj oboru a další bádání 

komentář: V habilitaci použité metody pro měření experimentálních zkoušek přinášejí řadu 
podnětů pro další bádání a jsou cenné především u měření deformací a to jak v laboratorních 
podminkách tak i in situ. 

 
 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 
 

uplatnitelnost výsledků pro technickou praxi 
komentář: Aplikovanost výzkumu na reálných stavebních objektech či u materiálových zkoušek 
přispívá k vývoji použitelné metodiky pro praktické úlohy. Z tohoto hlediska práce poskytuje 
doporučení a cenné poznatky, která mohou být využity pří monitorovaní deformací různých 
stavebních objektů. 
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splnění požadavků na habilitační práci - úroveň habilitační práce  
komentář: Předložená habilitační práce splňuje požadavky na ni kladené - významný objem 
původních výsledků byl po částech publikován a přináší nové poznatky. Práce má dostatečnou 
vědeckou úroveň, doloženou publikačním materiálem a navazuje na výzkumnou činnost 
habilitanta. Z formálního hlediska je práce zpracována na nadprůměrné úrovni. 
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