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a) Aktuálnost tématu disertační práce 

komentář: Disertační práce je zaměřena na aktuální problematiku sledování vhodných 

alternativních přísad a pojiv pro směsi stmelené hydraulickými pojivy 

používané především do podkladních vrstev vozovek a do pojivy upravených 

podloží vozovek pozemních komunikací. Výzkum a vývoj technologie využití 

alternativních pojiv do stmelených směsí konstrukčních vrstev vozovek umožní 

širší využitelnost do konstrukcí vozovek a eliminuje nehospodárné plýtvání 

kvalitních nestmelených směsí kameniva do podkladních vrstev vozovek 

aktivní zóny podloží vozovek, technologických vrstev násypů, apod. Výzkum a 

výsledné závěry disertanta představují přínos, který lze integrovat do zavedené 

praxe při zvažování a volbě vhodného technického řešení při modernizacích 

stávajících vozovek na konci své životnosti. Přínosná je v tomto ohledu  

i skutečnost, že se disertant ve své práci neomezuje pouze na technickou stránku 

řešení, ale zohledňuje i legislativní rámec sledovaného problému.  
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b) Splnění stanovených cílů disertační práce 

komentář: Disertační práce se dle svého názvu věnuje hlavním cílem výzkumu 

uplatnitelnosti alternativních přísad a pojiv ve směsi stmelené cementem. 

Uplatnitelnost alternativních přísad a pojiv do stmelených směsí je zajímavé 

z několika důvodů. Jedním z konkrétních cílů je předpokládaná eliminace 

vzniku divokých reflexních trhlin, které se mohou prokopírovat velmi rychle do 

krytových vrstev vozovky a způsobit nepříjemné špatně opravitelné poruchy 

konstrukčních vrstev vozovky. Druhým sledovaným cílem je popsat a 

zdokumentovat málo využívané technologie zpracování alternativních přísad do 

stmelených směsí. Dále se předložená disertační práce velkou částí zabývá 

zpracováním vedlejších energetických produktů s latentně hydraulickým 

charakterem jako základních složek alternativních pojiv sledovaných směsí. 

Konečným cílem práce je nalézt vhodné uplatnění těchto vedlejších produktů 

výroby pro alternativní pojiva a přísady používaných stmelených směsí. 

Disertační práce na uvedené cíle v plném rozsahu reaguje. Samozřejmě nenabízí 

ucelenou metodiku, která by byla ihned aplikovatelná v praxi, ale věnuje se 

postupnému možnému vývoji kontrolních mechanismů pro výrobu a aplikaci 

alternativních pojiv a přísad, které umožní uplatňovat různá technická řešení 
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z hlediska zvolených technických, environmentálních a ekonomických kritérií. 

Tím jsou vymezené cíle i celkové zaměření disertační práce naplněny, přičemž 

samozřejmě nelze očekávat, že předloženým řešením budou zodpovězeny 

veškeré otázky.  
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c) Postup řešení problému a výsledky disertace - konkrétní přínosy disertanta 

komentář: Disertační práce je rozdělena do 11 kapitol. Disertant při řešení vycházel 

nejprve z obecného vymezení problematiky analýzy vstupních materiálů pro 

výrobu a použití alternativních přísad a pojiv a jejích vlastností, které významně 

ovlivňují výslednou reakci s hlavním pojivem cementem nebo přímo vlastnosti 

stmelené směsi. Kromě nových přísad se disertant intenzivně ve své práci 

zabývá vlastnostmi použitelných fluidních popílků a strusek uplatitelných do 

alternativních kompozitních pojiv. Jedná se zejména o stanovení a posouzení 

pevnostních charakteristik a výsledné únosnosti stmelených směsí s novými 

pojivy, které byly použity do široké škály základních vstupních směsí odlišných 

vlastností. Velmi široký záběr zkušebních směsí (více než 40 stmelených směsí 

kombinovaných vstupních materiálů s novými přísadami a pojivy), včetně 

praktického ověření na zkušebních úsecích pozemních komunikací, je z hlediska 

vyhodnocení výsledků významným statistickým souborem dat.  Co lze 

disertační práci vytknout, je méně přehledná rešeršní část, některé kapitoly 

(např. 3.5 Fluidní spalování) působí rozvláčně až únavně. Je to zřejmě daň za 

široké téma řešení disertační práce. 
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d) Význam pro praxi nebo rozvoj vědního oboru 

komentář:  Práce představuje úroveň současného stavu uplatnění VEP (především popílků a 

struskového kameniva) v konstrukčních vrstvách vozovek a sledováním nových 

alternativních pojiv a přísad právě na bázi vedlejších energetických produktů nastavuje 

směr, kterým by se v budoucnu měl výzkum ubírat. V případě praktického použití 

alternativních pojiv a přísad do směsí stmelených hydraulickým pojivem je disertační práce 

a především její výsledky hlavním zdrojem informací pro budoucí revizi ČSN EN 14227-

15, ČSN 73 6124-1 a používaných TP 208 a TP 210 na jejich doplnění o vlastnosti 

disertantem zkoušených stmelených směsí. V kapitole 4, 5 a 6 disertační práce disertant 

fundovaně a s nadhledem zhodnotil možnosti využití alternativních přísad a pojiv do 

stmelených směsí s upozorněním na problémy chemických změn během hydratačního 

procesu. Praktická část disertační práce je přehledně a srozumitelně sestavena a popisuje 

praktické zkušenosti s použitím mechanicky a chemicky upraveného popílku do  

různých matričních stavebních směsí, které se nejčastěji vyskytují v navrhovaných 

stmelených směsí. Popisuje zásadní problémy při substituci cementu mikromletou 

vysokopecní struskou, které jsou především ve snížené odolnosti proti mrazu a vodě vrstev 

stmelených kombinací těchto alternativních pojiv. Tato práce poukazuje uceleným 

výzkumem na možné modifikace zlepšení zemin moderními přísadami a popisuje možnosti 

náhrady nebo doplnění běžných hydraulických pojiv pojivy na bázi vedlejších 

energetických produktů. 
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e) Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň 

komentář: K formální a jazykové úrovni převážné části předložené disertační práce nemám 

výhrady. V předložené práci je minimum překlepů nebo nevhodně použitých 

jazykových tvarů. Kromě některých úvodních kapitol působí práce z hlediska 

formální úpravy kompaktně.  
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Připomínky  

K disertační práci mám několik připomínek, které mají doplňující charakter  

a doporučení či z technického hlediska se jedná o upřesňující připomínky: 

Jednotlivé kapitoly a závěr 

V kap. 2.1. odstavec první …Vsoučasnosti je úpravy vyžadováno u zemin, které 

…neodpovídají požadavkům umístění v aktivní zóně vozovky nikoli v konstrukci vozovky. 

Str. 15 poslední věta … normy ČSN 73 6124-1. 

Str. 20 odst. 2.3.4 Uplatnění 

… plošná deformace vozovky, olamování okrajů místní poklesy, křížové trhliny, …není 

uvedeno v katalogu poruch TP 82. 

Str. 21 předposlední odstavec … Po týdnu lze na recyklovanou vrstvu …, kterou je možno 

okamžitě po zhutnění pojíždět….zavádějící, prosím vysvětlit při obhajobě práce. 

Str. 22 druhý odstavec … Tuto výhodu ocení zhotovitel u R-materiálu, který obsahuje 

dehet. Poznámka. Dle TP 210 R-materiál nemá obsahovat dehet (nebezpečný odpad). 

Tento materiál je považován za „čistý“ recyklovaný asfaltový materiál z původních 

asfaltových hutněných vrstev. Dehet se primárně vyskytuje ve starých prolévaných vrstvách 

z penetračního makadamu. 

Str. 23, čtvrtý odstavec … Teoretickým negativem je i bující byrokracie, kdy jsou 

v současné době asfaltové vrstvy považovány za odpad. … Nerozumím této větě, prosím 

vysvětlit u obhajoby disertační práce.  

Str. 40, 5. řádek … Současné dánské předpisy umožňují použití strusek do spodních 

podkladních vrstev pro komunikace se zatížením do 600 TNV za den. … Poznámka. 

V Dánsku se používá přepočet dopravního zatížení na TNV podobně jako v ČR? Chybí 

odkaz zdroje na informace dánského výzkumu. 

Str. 50, obrázek 19 …akyl siloxanová membrána je uvedena v tloušťce 4- 6 mm. ….Jde 

opravdu o jednotky mm, nejedná se o µm? 

Dotazy k závěrům použití alternativních přísad  

1. Přísada P-T. Jak dlouho vydrží přísada dodávaná na povrch zhutněné vrstvy při 

dlouhotrvajících deštích? Za jak dlouho přestane mít hydrofobní účinek? 

2. Jaké jsou finanční rozdíly směsí s a bez přísady P-T? 

 

Závěrečné zhodnocení disertace 
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Výše uvedené připomínky a doporučení nejsou závažná, aby významně snižovali rozsah  

a výsledky předložené disertační práce. Doporučuji, aby předložená disertační práce byla 

přijata k obhajobě a aby po její úspěšné obhajobě byl disertantovi Ing. Jakubovi Šedinovi 

udělen akademický titul Ph.D.    

 

 

 

V Brně   dne  10.3.2019 

 

…………………………………………. 

doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D. - oponent 


