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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:

Predložená habilitačná práca sa zaoberá aktuálnou témou využitia dreva v spriahnutej drevobetónovej konštrukcii, pričom spriahnutie je tuhé, je
realizované vzájomným zlepením dreva a betónu. Tuhé spriahnutie je vysoko účinné avšak v súčasnosti menej používané v porovnaní so spriahnutí s
mechanickými spájacími prostriedkami. Jedným z dôvodov je skutočnosť, že lepenie dreva a betónu je zložitý pracovný proces, ktorý je náročný nielen
technologicky, ale aj teoreticky. Informácií o tomto type konštrukcií je relatívne málo a práve preto vysoko vyzdvihujem prácu autorky, ktorá sa tejto
náročnej téme venuje veľmi intenzívne a úspešne a zvolila si vysoko aktuálnu tému.

METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE:

Práca je spracovaná na vysokej úrovni po všetkých stránkach. Svedčí o výborných znalostiach autorky v danej problematike jednak z hľadiska
vedeckej práce a jednak z hľadiska praktického. Práca je prehľadná a zrozumiteľná, čo svedčí o pedagogickej erudícii autora.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY:

Experimentálny program bol pomerne rozsiahly a autorka sledovala počas experimentov zrejme všetky možné parametre, takže výsledky experimentov
sú veľmi cenné a pomerne rozsiahle, čím ponúkajú aj iným autorom možnosti porovnanie a aplikácie výsledkov vo svojich pripravovaných
experimentálnych a/alebo teoretických prácach.
Dosiahnuté výsledky sú uvedené v čiastkových záveroch a v závere práce.

PRÍNOS PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY A TECHNIKY (UMENIA):

Prínos autorky je zrejmý v teoretickej a zároveň v experimentálnej oblasti. Vysoko oceňujem prehľadné porovnávanie dosiahnutých výsledkov z
teoretickej a praktickej časti a taktiež podrobné sledovanie mnohých parametrov konštrukcie počas experimentov.

PRIPOMIENKY A POZNÁMKY K HABILITAČNEJ PRÁCI:

Otázky k práci:
V Tab. 2 sú pre GL24h uvedené hodnoty pevnosti a modulu pružnosti. Odkiaľ boli prebraté?
Doplňte obr. 14.b

OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:

Ako by sa odlišovali výsledky, keby panel nebol predpätý a bol počas betonáže podopretý v tretinách alebo štvrtinách rozpätia? 
Akým spôsobom by ste navrhli spôsob výroby drevobetónových konštrukcií s lepenou škárou? Dosiahnutie predpätia a vhodných podmienok na
lepenie na stavbe je zrejme problematické.
Uvažovali ste v rámci budúceho výskumu zlepšiť tuhostné vlastnosti pridaním drevených nosníkov pod dosku z CLT?

SPLNENIE SLEDOVANÝCH CIEĽOV HABILITAČNEJ PRÁCE:

Ciele HP boli splnené v plnom rozsahu.

CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE A ZÁVER:

Predložená habilitačná práca spĺňa v plnej miere požiadavky kladené na habilitačnú prácu.
Ing. Viktória Bajzecerová, PhD. priniesla v práci nové vedecké poznatky a zároveň preukázala, že má schopnosti a predpoklady na vykonávanie
pedagogickej a vedeckej práce vo funkcii docenta.



Predloženú habilitačnú prácu na základe predchádzajúceho hodnotenia
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