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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Separace asfaltových směsí při výrobě a dopravě 
Jméno autora: Aneta Kovačová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra silničních staveb 
Oponent práce: Ing. Jan Suda, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Fakulta stavební, ČVUT 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku separace v rámci výroby a přepravy asfaltových směsí. Separační činidla mají 
značný vliv na manipulaci s asfaltovými směsmi na obalovnách, při pokládce, ale také na výslednou kvalitu asfaltových 
vrstev. Proto je nutné testovat vlastnosti a funkci těchto separačních činidel, ale v neposlední řadě i vliv na vlastnosti 
asfaltových směsí.  
 
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. 
Předložená práce splňuje zadání. 
 
Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Zvolený postup lze hodnotit jako vynikající. 
 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
V rámci rešerše a praktické části práce studentka prokázala výborné zvládnutí řešené problematiky. Považuji za nutné 
vyzdvihnout vlastní přínos v oblasti hodnocení a testování separačních činidel včetně dosažených závěrů z provedených 
laboratorních zkoušek. 
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Z hlediska obsahu a úpravy lze konstatovat, že práce je zpracována v logickém členění včetně její dobré srozumitelnosti.  
 
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. 
Jednotlivé citace jsou v souladu s citačními zvyklostmi a normami. 
 
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. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Bakalářská práce obsahuje 12 kapitol včetně úvodu, závěru, seznamu obrázků, tabulek, grafů a příloh. V rešeršní 
části se studentka zabývá technologií výroby a dopravou asfaltových směsí. Stěžejní část rešerše je pak zaměřena 
na separační činidla a jejich funkci. V praktické části je prověřena funkce separačních činidel v laboratorních 
podmínkách a jejich vliv na vlastnosti asfaltových směsí. Detailně jsou popsány všechny prováděné laboratorní 
zkoušky, které byly zvoleny v potřebném rozsahu a s ohledem na časové možnosti ke zpracování bakalářské práce. 
Výsledky všech provedených zkoušek jsou uspořádány do přehledných tabulek a grafických znázornění doplněné 
potřebnou fotodokumentací a komentářem. Dosažené výsledky a jejich vzájemná korespondence umožňují 
konstatování, že studentka prokázala nejen výborné zvládnutí řešené problematiky, ale i praktické dovednosti 
v oboru laboratorních činností. Slečně Kovačové bych nakonec rád popřál velmi mnoho úspěchů a štěstí v dalším 
navazujícím studiu. 
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm   A - výborně. 
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