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statečně kompenzována prokázanou 

pucolánovou schopností obou dru-

hů fluidních popílků. Díky ní se, např. 

za  podmínky správně vedeného mle-

cího procesu, v  pozdějším období, 

odpovídajícímu délce přibližně jedno-

ho až dvou let, pevnosti těchto směs-

ných cementů dorovnávají dokon-

ce i  pevnostem cementů jednoslož-

kových. 

Zároveň byla u  směsných cemen-

tů na  bázi fluidních popílků vyvráce-

na obava z dodatečných objemových 

změn vznikajících v důsledku opoždě-

né tvorby ettringitu. Bylo totiž jedno-

značně prokázáno, že i ettringit vznika-

jící z anhydritu obsaženého ve fluidních 

popílcích náleží mezi primární hydra-

tační produkty vznikající v průběhu bu-

dování struktury cementového kame-

ne, a  tudíž není příčinou negativních 

objemových změn.

Na základě vyhodnocení všech usku-

tečněných experimentálních prací lze 

závěrem konstatovat, že při vhodně 

zvoleném mlecím režimu může být 

fluidní popílek, a  to zejména ložový, 

jednou z nejvhodnějších hledaných pří-

měsí pro výrobu směsných portland-

ských cementů, prakticky rovnocen-

nou vysokopecní strusce.

Tento příspěvek byl vytvořen za podpory 

projektu Grantové agentury České republiky 

č. GAP104/10/0910 „Snižování emisí CO2 při 

výpalu pojiv na bázi karbonátu vápenatého“.
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Text článku byl posouzen odborným lektorem.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve 

spolupráci s Národním kontaktním centrem – 

ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR vy-

hlásilo 6. ročník soutěže o Cenu Milady Pau-

lové pro vědkyni za celoživotní přínos vědě.

Prostřednictvím Ceny Milady Paulové oce-

ňuje MŠMT vědeckou práci významných čes-

kých badatelek a  nabízí inspiraci začínajícím 

vědkyním nebo studujícím, které vědeckou 

dráhu zvažují. Milada Paulová byla první žena, 

která získala právo přednášet na  české uni-

verzitě (1925) a stala se také první profesorkou 

na našem území (1939).

V roce 2014 byla Cena Milady Paulové udě-

lena v  oblasti stavebního inženýrství a  ar-

chitektury, a  to s  cílem upozornit na  výročí 

100 let od doby, kdy k studiu nastoupila prv-

ní absolventka architektury Milada Pavlíková.

Cena Milady Paulové byla slavnostně udě-

lena ministrem školství, mládeže a tělovýcho-

vy PhDr.  Marcelem Chládkem, MBA, v  rám-

ci 3.  ná rodní konference o  genderu a  vědě 

dne 22.  října 2014 prof.  Ing. Aleně Kohout-

kové, CSc.

Prof.  Alena Kohoutková je uznávanou osobností výzkumu 

v  oblasti stavebních konstrukcí, především betonových. Jde 

o velmi rozsáhlé spektrum zájmů a přínosů prokazující její širo-

kou odbornou orientaci. Přínosy prof. Aleny Kohoutkové v oblasti 

výpočtové analýzy a modelování kompozitních 

prvků a konstrukcí, reologie betonových kon-

strukcí, modelů pro mezní stavy použitelnosti, 

recyklace betonu a estetiky v návrhu betono-

vých konstrukcí jsou světového významu, zá-

sadním způsobem posunuly úroveň poznání 

a vytvořily „školu“ jejích spolupracovníků, ná-

sledovníků a žáků. Prof. Kohoutková je činná 

jako vedoucí úspěšných vědeckých týmů, kte-

ré pravidelně získávají grantové projekty. 

Prof. Kohoutková trvale spolupracuje s pres-

tižními zahraničními akademickými výzkumný-

mi pracovišti, v rámci řady zahraničních poby-

tů spolupracovala v  mezinárodních výzkum-

ných týmech. Byla též přednášející na několika 

mezinárodních postgraduálních školách. Čas-

to působí jako předsedající odborných konfe-

rencí a kongresů, členka jejich vědeckých rad 

a hodnotících komisí.

Vynikající vědecké, pedagogické a  organi-

zační schopnosti prof. Aleny Kohoutkové po-

tvrzuje zvolení, pro již druhé funkční obdo-

bí, děkankou Stavební fakulty ČVUT v Praze. 

Prof. Alena Kohoutková je dosud první a jedi-

ná žena, která od založení této fakulty před více než 300 roky, 

stála v jejím čele. Současně vykonává velmi úspěšně funkci ve-

doucí katedry betonových a zděných konstrukcí, která je profilo-

vým pracovištěm fakulty.
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