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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:

Tému habilitačnej práce hodnotím za veľmi aktuálnu z dvoch pohľadov. Z hľadiska ekológie je veľmi dôležité každé uplatnenie dreva ako obnoviteľného
materiálu v nosných konštrukciách s cieľom znižovať uhlíkovú stopu. Z hľadiska hodnoty a cien stavebných materiálov je potrebná optimalizácia a
efektívne využívanie materiálov. Spôsob spriahnutia lepením a aktiváciu prvku predpätím považujem za dôležitý krok vo vývoji nových prístupov v
stavebníctve, ktorý môže zlepšiť konkurencieschopnosť a uplatnenie spriahnutých drevo-betónových konštrukcií.

METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE:

Práca je spracovaná veľmi prehľadne a je vhodne doplnená grafmi, fotografiami a ilustráciami. Textová časť je formulovaná zrozumiteľne a presne.
Práca je obohatená o výsledky a poznatky z predošlých domácich aj zahraničných výskumov. Na mnohých z uvedených výskumov sa autorka
podieľala, čo dokazuje veľké skúsenosti a hlboké poznatky v oblasti spriahnutých drevo-betónových konštrukcií. Experimenty sú opísané presne a
doplnené o kvalitné ilustrácie. V druhej časti práce autorka vysvetľuje a potvrdzuje namerané údaje cez analytický, teoretický model a model na báze
konečných prvkov. Samostatné kapitoly sú venované vyhodnoteniu krátkodobých a dlhodobých skúšok. Oceňujem stručné a jasné formulácie, ktoré
dokazujú precíznosť a inžiniersky prístup autorky

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY:

a) Overenie skutočného pôsobenia lepeného spoja čerstvého betónu s drevom pomocou bežne dostupného epoxidového lepidla. 

b) Bol potvrdený negatívny vplyv zmrašťovania betónu na celkové priehyby spriahnutých drevo-betónových prvkov.

c) Potvrdenie účinnosti vynúteného vzopätia drevenej dosky pred aplikáciou betónu pre elimináciu vplyvu zmrašťovania betónu na celkové priehyby. 

d) Zvýšenie odolnosti drevo-betónových nosných prvkov počiatočným vyklenutím drevenej dosky.

e) Vypracovanie teoretických modelov, ktoré korešpondujú so skutočným pôsobením nosných prvkov. 

PRÍNOS PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY A TECHNIKY (UMENIA):

a) využitie nového spôsobu spriahnutia a predpätia v prefabrikácii;

b) možnosť úspory materiálu vplyvom predpätia.

c) Pre ďalší rozvoj tejto oblasti by bolo užitočné vypracovať ďalšie teoretické modely, kde by sa mohli overiť rôzne hodnoty vzopätí, rôzne triedy
použitia a ich vplyvy na celkové správanie spriahnutých drevo-betónových prvkov. Výsledky výskumov publikovať v technických príručkách,
odbornej literatúre, prípadne aplikovať do výpočtových programov pre praktické použitie.

PRIPOMIENKY A POZNÁMKY K HABILITAČNEJ PRÁCI:

Bolo by možno užitočné pred kapitolou „Experiment“ uviesť stručné výsledky predbežných výpočtov (napr. ohybová tuhosť, navrhované maximálne
zaťaženie, atď.), aby čitateľ vedel, aká je navrhovaná odolnosť panelov a aké by mali byť očakávané výsledky.

OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:

V priebehu diskusie, by sa autorka mohla vyjadriť k nasledujúcim poznámkam:

a) Akým spôsobom by bolo možné zabezpečiť počiatočné vyklenutie na stavbe? Aké silové účinky by boli potrebné pre vyklenutie a či je potrebné
zvláštne ukotvenie panelov proti nadvihnutiu?

b) V niektorých tabuľkách mechanických vlastností materiálov sú uvedené rozdielne hodnoty v porovnaní s platnými normami pre navrhovanie



drevených nosných prvkov (napr. str. 38, Tab. 5 objemová hmotnosť CLT 500 kg/m3; str. 26, Tab. 2 pevnosti v ohybe). Z čoho vznikli tieto
rozdiely?

c) Napätia od celkového zaťaženia dosiahli hodnoty nad 45 MPa v betóne a nad 35 MPa v krajnej lamele CLT (str. 80, Obr. 57). Keďže sa ďalej
uvádzajú aj vyššie hodnoty napätí pre štádium pri porušení panelov, nerozumiem celkom, či sa celkové zaťaženie považuje za najväčšie možné
projektované zaťaženie? Hodnoty napätí naznačujú skôr stav nad touto medzou. 

d) Pri posúdeniach sa v texte píše o ohybovej pevnosti dreva. Vhodnejšie by bolo v krajných ťahaných lamelách CLT zložku napätí od ťahu porovnať s
ťahovou pevnosťou dreva a zložku od ohybu porovnať s ohybovou pevnosťou. 

SPLNENIE SLEDOVANÝCH CIEĽOV HABILITAČNEJ PRÁCE:

Ciele habilitačnej práce boli stanovené na základe získaných skúseností a poznatkov autorky z predošlých výskumných úloh. Určené ciele považujem
za správne.

CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE A ZÁVER:

Záverom konštatujem, že predložená habilitačná práca dosiahla cenné poznatky a spĺňa požiadavky kladené na habilitačnú prácu. Výsledky sú
využiteľné v ďalšom výskume, praxi a aj v pedagogickom procese. 
Habilitačnú prácu odporúčam k obhajobe a navrhujem, aby bol Ing. Viktórie BAJZECEROVEJ, PhD., po obhájení habilitačnej práce, udelený vedecko-
pedagogický titul „docent“.

Predloženú habilitačnú prácu na základe predchádzajúceho hodnotenia

ODPORÚČAM prijať k obhajobe

a po jej obhájení navrhujem udeliť vedecko-pedagogický titul "docent (doc.)"

Podpisom na tomto posudku zároveň súhlasím s licenčnými podmienkami obsiahnutými v licenčnej zmluve na použitie posudku záverečnej práce, ktorá je súčasťou tohto
posudku.
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