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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:

Dřevobetonové konstrukce se v posledních letech těší stále větší oblibě, zejména při navrhování stropních a střešních konstrukcí vícepodlažních
budov z materiálů na bázi dřeva, případně při návrhu mostovek dřevěných mostů a lávek. Výzkum a navrhování dřevobetonových konstrukcí letos
slaví 100 let, přesto je v této oblasti stále velký prostor pro výzkum a vývoj moderních dřevobetonových prvků a dílců. Autorka habilitační práce se
zaměřila na výzkum dřevobetonových panelů se spřažením lepidlem. Tato problematika patří doposud k nejméně probádaným oblastem
dřevobetonových konstrukcí. Z tohoto pohledu se mi jeví aktuálnost tématu této habilitační práce jako vysoce aktuální.

METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE:

Vysoce hodnotím skutečnost, že autorka předložené habilitační práce (dále jen HP) řešila zvolenou problematiku komplexně. Na základě shrnutí
současných poznatků řešené problematiky ve světě si stanovila dílčí cíle své HP. Vypracovala teoretické a numerické modely předpjatých
dřevobetonových nosníků spřažených lepením, jejichž hodnověrnost ověřila na základě výsledků krátkodobých i déle trvajících testů vzorků
předpjatých dřevobetonových panelů reálných rozměrů.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY:

Předložená HP se komplexně zabývá návrhem předpjatého dřevobetonového stropního panelu, který se skládá z třívrstvého CLT panelu spřaženého z
betonovou deskou pomocí lepidla. Autorka HP sestavila numerický model tohoto panelu, ve kterém jsou obsaženy i reologické vlastnosti obou materiál,
vlivy prostředí a způsobu zatěžování. Numerický model je verifikován na vzorcích reálných rozměrů pomocí krátkodobých zkoušek únosnosti a
tuhosti i pomocí relativně dlouhodobých zkoušek, sloužících k ověření dlouhodobé odezvy panelů na zatížení v konkrétním prostředí. Dosažené
výsledky jsou kvalitní, teoreticky i prakticky využitelné.

PRÍNOS PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY A TECHNIKY (UMENIA):

Teoretické i praktické výsledky výzkumu předpjatého dřevobetonového nosníku spřaženého lepidlem obsažené v předložené HP jsou přínosné jak z
hlediska teoretického, tak i praktického. Rozšiřují úroveň poznání této problematiky a jsou i prakticky využitelné.

PRIPOMIENKY A POZNÁMKY K HABILITAČNEJ PRÁCI:

K předložené HP nemám kritických připomínek. Práce je podle mého názoru velmi kvalitní jak po obsahové, tak i po formální stránce. Práce je logicky
členěná, jednotlivé kapitoly na sebe plynule navazují. Text je srozumitelný. Obrázky, grafy i tabulky jsou přehledné. HP obsahuje všechny potřebné
náležitosti.

OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:

V rámci odborné diskuse při obhajobě by se mohla autorka HP vyjádřit k otázce, jakým způsobem by navrhla zvýšení tuhosti a zejména duktility těchto
předpjatých dřevobetonových panelů spřažených lepidlem.

SPLNENIE SLEDOVANÝCH CIEĽOV HABILITAČNEJ PRÁCE:

Stanovené cíle HP byly, podle mého názoru, bezezbytku splněny.

CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE A ZÁVER:

Autorka HP se uvedené problematice dřevobetonových konstrukcí dlouhodobě s úspěchem věnuje. Jedním z příkladů její úspěšné vědeckovýzkumné
práce v této oblasti je i předložená HP. Předložená HP je velmi kvalitní, přináší řadu nových, originálních poznatků a je určitě přínosem jak po
teoretické, tak i po praktické stránce uvedené problematiky dřevobetonových konstrukcí. Po úspěšné obhajobě této práce doporučuji udělit Ing.
Viktórii Bajzecerové, Ph.D. vědeckopedagogický titul docent.
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