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České vysoké učení technické v Praze 
Fakulta stavební 
Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice 
 
 
 
 
Řízení k návrhu na jmenování docentkou – Ing. Tereza Pavlů, Ph.D. 
 
odborná asistentka Katedry konstrukcí pozemních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze 
obor Teorie stavebních konstrukcí a materiálů  
 
Průběh řízení 
Řízení k návrhu na jmenování docentkou Ing. Terezy Pavlů, Ph.D. pro obor Teorie stavebních 
konstrukcí a materiálů bylo zahájeno dne 28. 6. 2022.  
 
K habilitaci předložila uchazečka habilitační práci na téma: 
„Recyklované materiály ve stavebních konstrukcích: Experimentální a environmentální 
vyhodnocení/ 
Recycled materials in building structures: Experimental and environmental evaluation“ 
 
Dne 6. 10. 2022 schválila vědecká rada FSv habilitační komisi ve složení: 
předseda: prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze 
členové: prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Kloknerův ústav ČVUT v Praze 
 doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D., Vysoká škola báňská TU Ostrava 

prof. Ing. Anton Puškár, Ph.D., Stavební fakulta STU v Bratislavě  
  doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 
 
Oponenti habilitační práce: 
doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D., VŠB TU Ostrava 
doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D., Ústav pozemního stavitelství, VUT Brno 
Ing. Bohuslav Slánský, Ph.D., SKANSKA 
 
Podle kvantifikovaných kritérií ČVUT pro jmenování docentem dosáhla uchazečka 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 49,8  
2. Uznání vědeckou komunitou 20 32 138  
3. Pedagogická činnost 25 40 39  
4. Granty, zahr. pobyty a tvůrčí činnost a 
služba komunitě 

15 24 45  

 
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. Tywoniak přednesl stanovisko habilitační komise. 
 
Hodnocením přednášky a obhajoby habilitační práce byli pověřeni: 
prof. Ing. Robert Černý, DrSc. 
prof. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. 
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. 
 
Skrutátoři byli schváleni již pro předchozí jmenovací řízení: 
prof. Dr. Ing. Bořek Patzák 
prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. 
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Habilitantka přednesla habilitační přednášku na téma 
„Recyklované materiály ve stavebních konstrukcích: Experimentální a environmentální 
vyhodnocení“ - s přihlédnutím k obsahu habilitační práce. 
 
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: 
doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., prof. Ing. Jiří Kolísko, CSc., Ing. Bohuslav Slánský, Ph.D., Mgr. Karel 
Ksandr, prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D., prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., prof. Ing. 
Robert Černý, DrSc., prof. Dr. Ing. Bořek Patzák, prof. Ing. Petr Hájek, CSc. 
 
V neveřejné části jednání prof. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. přednesl hodnocení přednášky: 
Recyklace stavebních materiálů, kterou si habilitantka zvolila a zabývá se, je bezesporu jedním 
z aktuálních témat současnosti. Přednášku, která byla přehledně uspořádána, přednesla Ing. Pavlů, 
Ph.D. srozumitelně, čímž zároveň prokázala orientaci ve zvoleném oboru. V průběhu přednesu 
zmínila a dokumentovala na vybraných publikacích podíl vlastního přínosu k rozvoji problematiky, 
zároveň tedy i uplatnitelnost výsledků pro technickou praxi. V přednášce se habilitantka rovněž 
vyjádřila k výhledům do dalšího rozvoje recyklace stavebních materiálů.  
Uchazečka na základě svého vystoupení, odpovědí na otázky a celkového profilu prokázala, že je 
vyhraněnou osobností v oboru Teorie stavebních konstrukcí a materiálů. 
 
Hlasování o návrhu na jmenování - výsledek tajného hlasování: 
Ze 36 členů VR k hlasování oprávněných bylo přítomno a hlasovalo 27 členů, z toho 27 hlasů bylo 
kladných, 0 hlasů záporných, 0 hlasů neplatných. 
 
Usnesení: Vědecká rada FSv ČVUT na základě výsledku tajného hlasování schválila návrh na 
jmenování paní Ing. Terezy Pavlů, Ph.D. docentkou pro obor Teorie stavebních konstrukcí a 
materiálů. 
 
Návrh bude předložen rektorovi ČVUT. 
 


