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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Využití vyšších množství R-materiálu v kombinaci s měkkými asfaltovými pojivy 
Jméno autora: Petr Štěpánek 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K136 – Katedra silničních staveb 
Oponent práce: Ing. Tereza Valentová 
Pracoviště oponenta práce: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Využívání asfaltových směsí obsahujících R-materiál není v silničním stavitelství žádnou novinkou, přesto je zadání práce 

velmi aktuální téma s ohledem k trvale udržitelnému rozvoji a zachování přírodních neobn ovitelných zdrojů v podobě 
kameniva. A je tedy snaha o stále se zvyšující množství použitého R-materiálu do všech konstrukčních vrstev vozovky. I z 
tohoto důvodu je k této problematice zpracována celá řada publikací a příspěvků, z kterých se dalo, při zpra cování této 
práce, čerpat. Práci hodnotím jako průměrně náročnou s ohledem k rozsahu provedených zkoušek a dostupnosti podkladů 

pro zpracování bakalářské práce. 
 

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 bakalářská práce s názvem „Využití vyšších množství R-materiálu v kombinaci s měkkými asfaltovými pojivy“ 
odpovídá zadanému tématu a pokynům pro zpracování této práce. 

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

Student porovnává tři navržené asfaltové směsi, přičemž dvě jako referenční se 40 % R-materiálu a asfaltovým pojivem 

50/70 a bez R-materiálu se stejným typem asfaltového pojiva. Třetí asfaltová směs využívá aplikaci měkkého silničního 
asfaltu v kombinaci se 40 % R-materiálu. U všech navržených směsí byly provedeny následující zkoušky: stanovení modulu 
tuhosti, odolnost vůči negativnímu působení vody a mrazu, odolnosti směsí v oboru nízkých teplot šířením trhlin a 
odolnost proti trvalým deformacím. Student si před s amotným návrhem asfaltových směsí stanovil vlastnosti použitého R-

materiálu. Zvolený postup řešení je tedy, co do posloupnosti, logický a vhodný.  

 
Odborná úroveň E - dostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odbornou úroveň rešeršní části hodnotím jako dobrou. Student věnoval jednu kapitolu stárnutí asfaltového pojiva, kde se 

zabýval jednak faktory ovlivňující stárnutí, ale i  metodami s imulující stárnutí asfaltových pojiv a uvádí zde dvě možnosti 
oživení vlastností asfaltového pojiva. Druhá kapitola pak souhrnně uvádí možnosti recyklace asfaltových vozovek. V této 
části bych, s ohledem k velkému množství dostupných publikací a zdrojů k této problematice, očekávala hlubší rešerši. 
 

Praktická část obsahuje návrh asfaltových směsí, analýzu R-materiálu, výrobu asfaltových směsí a následně zkušebních 
těles pro stanovení vlastností navržených směsí zvolenými zkušebními postupy. V některých příp adech zhodnocení 
provedených zkoušek zcela chybí nebo je pouze konstatováno, zda hodnota testované veličiny narostla či nikoliv, autor už 

se ale nesnaží nalézt vysvětlení proč. Chybí mi zde i možné porovnání s poznatky například jiných autorů, kteří se dan ou 
problematikou také zabývali, a které by mi osvětli ly důvod, proč mi naměřené výsledky vyšly zrovna takto nebo naopak 
nevyšly. 
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Bakalářská práce je zpracována přehledně a logicky. Jednotlivé kapitoly na sebe navazují. V předložené práci je také velké 

možností obrázků a fotografií pořízených studentem. Výsledky měření jsou prezentovány přehledně tabelární či grafickou 
formou. Nicméně pro příště bych studentovi doporučila otevřít pokyny pro zpracování závěrečných prací a uvádět popisky 
tabulek či obrázků podle nich (popisný text tabulky musí být uváděn vždy nad tabulkou, u obrázku je to n aopak pod ním, 
při uvádění obrázků v závěrečné práci se grafy, schémata, kresby i  fotodokumentace souhrnně označuje jako obrázek). 

Práce bohužel obsahuje také drobné překlepy či gramatické chyby (např. tuší pojivo, nestandartní vzorek apod.).  

 
Výběr zdrojů, korektnost citací D - uspokojivě 
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 soulad u 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Kladně hodnotím uvádění norem, podle kterých byly jednotlivé dílčí labora torní činnosti prováděny a současně i uvedené 
odkazy na použité zdroje. Student si bohužel nedal práci s vytvořením citací v závěru své práce, každá citace je provedena 
jiným stylem a některé údaje o dokumentech a zdrojích úplně chybí. V textu jsou velmi č asto uváděny odkazy na přílohy 

uvedené v závěru této práce, nicméně nejsou očíslované a je tedy těžké jednotlivé přílohy dohledat.  
 

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.  
K praktické části bych měla následující připomínky: 
 
Zcela mi zde chybí procentuální návrh (čára zrnitosti) asfaltové směsi  typu ACL 16 + bez R-materiálu. 

 
Z textu nevyplývá, v jaké fázi se přidával R-materiál při výrobě asfaltové směsi. 
 
V kap. 4.4.2 se píše, že připravená ohřátá směs byla nasypána do formy pro Marshallova tělesa a přebytečná směs byla 

odstraněna a povrch byl urovnán, není mi tedy úplně jasné, co znamená – „přebytečná směs byla odstraněna“? 
 
Při jaké hodnotě naměřených objemových hmotností těles je zapotřebí těleso vyloučit a nezahrnovat jej do výpočtu 

průměrné objemové hmotnosti? (viz např. tab. 9 – zkušební těleso č. 1, tab. 13 – zkušební těleso č. 3). Co způsobilo u 
těchto těles odlišnou hodnotu objemové hmotnosti? 
 
Podle čeho jste rozděloval tělesa pro stanovení vodní citl ivosti dle ČSN EN 12697 -12 a dle AASHTO T283? Jak mi vyšší 

mezerovitost může ovlivnit výsledky ITSR? 
 
V kap. 4.7 v tab. 16 jsou špatně spočítány hodnoty mezerovitostí pro jednotlivé směsi i  přesto, že v textu o pár řádků výše 
uvádíte jednoduchý výpočetní vzorec pro stanovení mezerovitosti směsi. Mezerovitosti tak pro směs č. 1 a č . 2 vychází 

nižší než hodnoty uvedené v tab. 16 a hodnoty dokonce nedosahují ani minimální mezerovitosti pro směs ACL 16+ dle ČSN 
73 6121. 

 

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.  
 

Bakalářskou práci hodnotí jako méně zdařilou, chybí zde snaha o jakékoliv zhodnocení naměřených výsledků, či 
hledání souvislostí mezi jednotlivými zkouškami. Je patrné, že student zpracování výsledků nevěnoval příliš času, 
což se bohužel projevilo i uvedenými chybami ve výpočtech. 
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Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm   D - uspokojivě. 

 
Datum: 18.6.2019     Podpis: 


