
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 
Fakulta stavební 

 
                                             Tel.:                 +420 224 357 179 

Prof. Ing. Petr Hájek, CSc                Fax:                 +420 233 339 987 
                   e-mail:     Petr.Hajek@fsv.cvut.cz 

        Thákurova 7, 166 29 Praha 6, CZ 
 
 
Hodnocení průběhu doktorského studia 
 
 
Doktorand:  Ing. Jakub Diviš  
 
Disertační práce: Sorption properties of natural/clay materials  
 
 
Ing. Jakub Diviš byl po ukončení magisterského studia v roce 2013 přijat do doktorského 
studijního programu Stavební inženýrství, studijní obor Pozemní stavby. Studium zahájil 1. 9. 
2013. Ihned od počátku působení na katedře Konstrukcí pozemních staveb se zapojil do řešení 
výzkumných projektů v Univerzitním centru energeticky efektivních budov UCEEB se 
zaměřením na využití přírodních materiálů. 
 
V roce 2014 absolvoval 4 měsíční stáž na ZUYD University Herrelen v Holandsku u prof. 
Ronalda Roverse.  
 
V letech 2014–2021 byl aktivním členem týmů řešících výzkumné projekty v rámci SGS, 
jako řešitel. Jednalo se o projekty: SGS14/113/OHK1/2T/11: Analýza a optimalizace 
vlastností přírodních stavebních materiálů z hlediska působení na kvalitu vnitřního prostředí 
budov (hlavní řešitel), SGS16/129/OHK1/2T/11: Hydrofobizační úpravy přírodních materiálů 
s cílem zachování původních sorpčních a tepelně-technických vlastností (hlavní řešitel), 
SGS17/009/OHK1/1T/11: Technologické, ekonomické a konstrukční zhodnocení realizace 
environmentálně šetrného objektu na bázi slámy a experimentální zjišťování jeho požárních 
charakteristik (člen týmu), SGS18/106/OHK1/2T/11: Využití stávajících experimentálních dat 
pro tvorbu numerických modelů mechanického chování konstrukcí z dusané nepálené hlíny 
metodou konečných prvků (FEM) (hlavní řešitel), SGS21/096/OHK1/2T/11: Vliv 
chemických vlastností na použití odpadních materiálů v betonových aplikacích (člen týmu).  
 
Kromě toho byl Ing. Jakub Diviš v letech 2017 – 2019 aktivně zapojen v projektech na rozvoj 
výuky: RPMT2017: Inovace výukových metod a zatraktivnění předmětů požární bezpečnosti 
a zdravotní nezávadnosti staveb a praktické workshopy pro studenty na téma 
´Environmentálně efektivní materiály´ (koordinátor projektu), RPMT2018: Podpora 
inovativních forem výuky konstrukcí pozemních staveb s důrazem na environmentální 
kvalitu, využití BIM a rozšíření anglické výuky v oblasti rekonstrukcí (koordinátor projektu), 
RPMT2019: Inovace výuky energeticky úsporných budov a přírodního stavitelství formou 
propojení virtuálních odborných informací s fyzickým seznámením se s materiály a 
konstrukcemi; Aktualizace výuky světelné techniky v předmětech stavební fyziky 
(koordinátor projektu). 
 
Od roku 2013 byl Ing. Jakub Diviš zapojen do vědeckovýzkumných projektů a vývojových 
úkolů na UCEEB: FW03010555, TAČR TREND: Digitalizace a automatizace výrobních 
procesů energeticky efektivních montovaných dřevostaveb; 



CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_079/0008844, MPO OP PIK: Nové dřevovláknité panely pro 
dřevostavby; FV10685 MPO TRIO: Flexibilní stavební systém na bázi dřeva a 
vysokohodnotného betonu pro energeticky efektivní bytové domy; FW04020216. TAČR 
TREND: Prefabrikovaný recyklovatelný rámový stavební systém na bázi dřeva. Podílel se i 
na zakázkách kontraktuálního výzkumu, např. Dynamická simulace tepelně vlhkostního 
chování budovy s využitím nepálených cihel Heluz, 2019. 
 
Ing. Jakub Diviš pracoval v průběhu prezenční formy velmi svědomitě a cílevědomě. Státní 
doktorskou zkoušku složil dne 26.9.2016. Zapojil se do výzkumného týmu a spolupracoval na 
projektech především v oblasti využití přírodních materiálů s užším zaměřením na využití 
nepálené hlíny. Výsledky výzkumu a závěry z vědecké práce prezentoval Ing. Diviš v řadě 
publikací a na konferencích. V databázi V3S má celkem 13 záznamů. Byl spoluautorem či 
hlavním autorem celkem 3 článků typu CLA. Podílel se na vývoji dvou aplikačních výsledků 
ve formě užitného vzoru a ověřené technologie. 

 
Ing. Diviš prokázal schopnost samostatné vědecké práce na zadaném problému a jeho práce 
přinesla nové poznatky v oboru. Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 
 

        
 
 
V Praze 20. 2. 2022        Prof. Ing. Petr Hájek, CSc. 
        školitel    

 


