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Jméno autora: Aneta Kovačová 
Typ práce: bakalářská 
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Vedoucí práce: Ing. Petr Mondschein, Ph.D. 
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Tématem diplomové práce je vliv separátorů asfaltových směsí na chování asfaltových směsí. Jedná se o výjimečné zadání 
tématu bakalářské práce. Pro ověření ovlivnění vlastností asfaltových směsí separátory byl sestaven nestandardní 
experimentální soubor laboratorních zkoušek. Separátory asfaltových směsí se využívají pro separaci směsí při dopravě na 
korbách nákladních vozidel, případně u vozíku při dopravě vyrobené směsi do sil na obalovně. K tomuto typu materiálu 
nejsou definovány normové zkušební postupy a tak musela být experimentální část modifikována a aktualizována při 
samotném provádění.  
 

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. 

Bakalářská práce byla provedena v souladu se zadáním. Obsahuje rešerši problematiky separátorů, popis výroby a dopravy 
asfaltových směsí. V praktické části byl sledován vliv separátorů na ztrátu částic, Marshallovu zkoušku a zkouškou pro 
stanovení odolnosti asfaltové směsi vůči pohonným látkám. Dále byl sledován vliv separátoru na separaci samotného 
asfaltového pojiva.  
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 

byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Studentka pracovala samostatně, byla v kontaktu s panem Ing. Nevrklou, s kterým osobně řešila problematiku separace. 
Navštívila obalovnu firmy Froněk. Do bakalářské práce nad rámec zadání zařadila zkušební postup „slide test“. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 

získaných z praxe. 
Zpracovaná BP je na vysoké odborné úrovni. V České republice nejsou k dispozici písemné podklady z řešené oblasti. 
Studentka prokázala aktivitu při studiu a získávání podkladů.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Bakalářská práce je zpracována na velmi dobré jazykové úrovni. Práce neobsahuje překlepy a gramatické chyby. Z grafického 
hlediska je velmi dobře zpracována. Obsahuje celou řadu grafů a zejména rozsáhlou fotoglerii snímků z prováděného 
experimentu. Rozsah práce odpovídá požadavkům BP.   

 

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 
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vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 

zvyklostmi a normami. 
Studentka vyhledávala podklady a studijní materiály samostatně. Odkazuje se v seznamu použitých zdrojů na evropské a 
české normy, základní literaturu týkající se asfaltových směsí a dále na zahraniční zdroje. Bibliografické citace jsou úplné a 
v souladu s citačními zvyklostmi. 
 

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. 
Výsledky zpracované bakalářské práce jsou přínosné pro praxi. Jednak bylo ověřeno, zda se je možné některé standardní 
zkušební postupy aplikovat i při sledování řešené problematiky, dále byly posouzeny nenormové zkušební postupy a také 
bylo porovnáno pět různých separátorů, které se používaly, používají nebo budou používat v reálném provozu. Výsledky BP 
mohou být podkladem pro výběr separátoru, který bude mít minimalizovaný vliv na zhoršování chování asfaltových směsí, 
případně základem metodiky pro hodnocení separátorů. 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Studentka zpracovávala BP samostatně, aktivně řešila případně vzniklé potíže, nad rámec rozsahu definovaného 

experimentu do něj zařadila další zkušební postup. Grafická a formální úprava je na vysoké úrovni. Studentka 

velmi dobře interpretuje zjištěné výsledky. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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