
 

1/2 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Měření adhezních vlastností vozovek 
Jméno autora: Bc. Jiří Henych 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav soudního znalectví v dopravě (16122) 
Oponent práce: Ing. Jan Vyčichl, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Ústav mechaniky a materiálů (16118) 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadaná diplomová práce se zaměřuje na problematiku měření protismykových vlastností vozovek. Mimo běžnou rešerši 
zaměřenou na objasnění základních pojmů, rozdělení poruch vozovek a metody obnovení protismykových vlastností 
vozovek, obsahuje diplomová práce i praktickou část, která se věnuje měření pro zjišťování protismykových vlastností 
vozovky v několika pražských ulicích metodami, které se dnes běžně pro tento účel používají.    

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání práce bylo zcela splněno a umožnuje výsledky práce použít pro další studie a analýzy. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Předložená diplomová práce má logickou stavbu, je přehledná a srozumitelná. V úvodní rešeršní části jsou shrnuty všechny 
zásadní a potřebné informace týkající se terminologie, rozdělení poruch vozovek, metod obnovy protismykových vlastností 
vozovek a metod zjišťování jejich protismykových vlastností. V části navazující se autor věnuje praktickému měření 
protismykových vlastností vozovek v několika pražských ulicích několika běžně užívanými metodami. Pro měření v ulici 
Studničkova využil i metod 3D skenování pro rekonstrukci makrostruktury povrchu vozovky. Výsledky všech měření a 
pozorování diskutuje. V závěru práce autor shrnuje všechny dosažené výsledky a zkušenosti. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Student prokázal nejen znalosti z oboru, ale také z oblasti experimentálního měření a vyhodnocování naměřených dat. Jeho 
práce čerpá z mnoha kvalitních zdrojů a získané výsledky podrobuje rozboru a diskuzi. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je logicky a přehledně členěna a z hlediska jazykové syntaxe je na velmi dobré úrovni. Gramatické chyby se 
v předložené práci nevyskytují, stylistika odpovídá odbornému zaměření díla. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Student správně použil a zapracoval externí materiály, prokázal schopnost získávat správné podklady a informačně je vytěžit. 
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Použitá literatura je součástí předložené práce a je správně citována jak v textu, tak u obrázků a grafů. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Hlavní cíle práce vyplývající ze zadání považuji za splněné, rozsah zpracování dokazuje komplexní přístup a znalosti 
autora v dané problematice. Velice kladně hodnotím zřejmý zájem autora o danou problematiku a velké osobní 
nasazení při zpracovávání této práce. Předložený dokument je tedy určitě velmi kvalitním základem pro další 
navazující studie a analýzy. 

Otázky: 

1. Jak probíhá výběr testovacího místa na vozovce u měření kyvadlem? Jak velký rozdíl je v klasifikaci u 
měření kyvadlem v jízdní stopě oproti okolí jízdní stopy po obroušení asfaltového filmu? Je tento rozdíl 
nějak postihnut v celkové klasifikaci povrchových vlastností vozovky komunikace? 

2. Autor se ve své práci zmiňuje, že některé úseky sledovaných komunikací mohl zhodnotit pouze opticky. 
Jak přesně lze pouze na tomto základě určit klasifikaci povrchových vlastností vozovky? Je toto 
zhodnocení dostačující? 

3. Mohl by student stručně komentovat moderní techniky zjišťování povrchových vlastností vozovek? Jakým 
směrem se tato oblast měření ubírá? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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