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Aktuálnost tématu disertační práce 

komentář: Funkční zkoušení asfaltových pojiv je v současné době neodmyslitelným fenoménem 
při posuzování asfaltových směsí používaných na vysoce zatížených vozovkách pozemních 
komunikací.  

Získané výsledky tzn. funkční charakteristiky umožňují oproti dosud používaným výsledkům 
empirických zkušebních metod odhadovat a předpovídat odolnost asfaltových směsí vůči trvalým 
deformacím (vyjíždění kolejí) při vysokých teplotách, vznik únavových trhlin vznikajících vlivem 
opakovaného namáhání a nízkoteplotních trhlin při záporných teplotách. 
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Splnění cílů disertační práce 

komentář: Vytčené cíle jsou definované v kapitole 2. Pozornost byla zaměřena na reologické 
zkoušky charakterizující deformační chování různých druhů asfaltových pojiv prováděné na 
Dynamickém smykovém reometru (DSR) v intervalu středních a vyšších provozních teplot. 
K tomu účelu byly vybrány dvě nejčastější zkušební metody. 

První je dynamická oscilační zkouška Frequency Sweep (FP) v definovaném intervalu teplot a ve 
zvoleném frekvenčním rozpětí. Druhou je zkouška MSCR (Multiple Stress Creep and Recovery 
Test), která se v ČRstandardně provádí při teplotě 60 °Ca napětí 0,1 a 3,2 kPa. 

Po podrobném prostudování předložené velmi obsáhlé disertační práce mohu konstatovat, že 
uchazečka vytčené cíle beze zbytku splnila. 
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Metody a postupy řešení 

komentář: Uchazečka postupovala pro splnění vytčených cílů správným způsobem. Disertační 
práci rozdělila do dvou základních částí - na část teoretickou a na část experimntální. 

V teoretické části uchazečka postupně podrobně popsala dosavadní problematiku zkoušení 
asfaltových pojiv, která je založena zejména na chování nemodifikovaných silničních asfaltů a 
dostatečně nevystihuje potenciál modifikovaných asfaltových pojiv. 

Asfaltová pojiva jsou komplexní materiály, které je velmi obtížné jednoznačně specifikovat. 
Doposud jsou vlastnosti asfaltových pojiv zkoumány empirickými zkouškami zavedenými ve 
dvacátých letech minulého století. Výsledkem těchto zkoušek je ve většině případů jen jedna 
hodnota pro konkrétní okrajové podmínky. Obecně je známo, že tyto zkušební metody 



neumožňují předpovídat užitné chování asfaltových směsí, především v případě používání 
modifikovaných pojiv. Právě zavedení modifikace asfaltových pojiv ukázalo na nedostatečnou 
korelaci mezi výsledky empirických zkoušek a skutečným chováním v asfaltových směsích 
konstrukčních vrstev netuhých vozovek. Tyto nedostatky empirických zkoušek vedly k vývoji 
efektivnějších reologických zkoušek. Tento vývoj reologických zkoušek začal v devadesátých 
letech minulého století v rámci programu SHRP (Spojené Státy Americké), v rámci kterého byly 
vyvinuty nové dosud neznámé reologické zkoušky. Jedná se zejména o dynamické oscilační 
nebo creepové zkoušky při střdních a vysokých teplotách a o zkoušky při nízkých teplotách pro 
charakteristiku vztahů napětí/deformace a jejich teplotní závislosti.  

Protože se v rámci evropské normalizace začíná uvažovat o zavedení funkčních zkoušek do 
norem pro asfaltová pojiva je hlavním předmětem této disertační práce prokázat, zda asfaltová 
pojiva na českém trhu splňují navrhované parametry. 

Dalším neméně důležitým úkolem této disertační práce bylo ověřit podmínky a parametry 

- oscilační zkoušky v přístroji DSR včetně stanovení limitních hodnot základních charakteristik, 

MSCR zkoušky rovněž pomocí přístroje DSR včetně určení mezní hodnoty vybraných veličin, 
nastavení zvolených parametrů (teplota, napětí, geometrie) a posoudit výpočet jednotlivých 
charakteristik. 

Vposlední části se uchazečka pokusila nalézt možné korelační vztahy mezi některými 
empirickými a funkčními zkouškami. 

Zvolené postupy, které uchazečka použila pro splnění vytčených cílů, jednotlivá shrnutí a 
vyhodnocení zjištěných výsledků včetně závěrečných doporučení jsou jasně a srozumitelně 
formulovány a to jak v části teoretické, tak i v části experimentální. 
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Výsledky disertace - konkrétní přínosy disertanta  

komentář: Uchazečka v experimentální části disertační práce odzkoušela celkem více jak 350 
asfaltových pojiv různých typů a modifikací. Konkrétní přínosy lze spatřovat v: 

- stanovení limitních hodnot pro jednotlivé skupiny asfaltových pojiv z hlediska jejich náchylnosti   
k tvorbě trvalých deformací, 

- doporučení pro srovnání zkušebních teplot pro provádění zkoušky MSCR a zkoušky vyjíždění 
kolem, 

- doporučení na zvýšení počátečního napětí 0,1 kPa v případě zkoušky MSCR na hodnotu 2,0 
kPa z důvodů zvýšení přesnosti získávaných základních hodnot. Pro případ tvrdších silničních 
asfaltů nebo modifikovaných pojiv doporučuje zvýšení hodnoty druhého napětí z 3,2 kPa na 8,0 
kPa, 

- doporučení na úpravu zkušebního postupu zkoušky MSCR tak, že se doporučuje stávajících 10 
cyklů zvýšit o 5 cyklů tzv. aklimatizačních, 

- možnosti hodnocení jednotlivých charakteristik z provedených empirických a funkčních zkoušek 
mezi sebou, včetně stanovení korelačních koeficientů, 

využití výsledků funkčních zkoušek na více jak 350 vzorcích asfaltových pojiv jako podklad pro 
případné stanovení parametrů v připravovaných normách týkajících se specifikací různých 
asfaltových pojiv a pro případnou revizi zkušebních norem pro funkční zkoušení asfaltových 
pojiv. 
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Význam pro praxi a pro rozvoj vědního oboru 

komentář: Zjištěné výsledky funkčních zkoušek ukázaly, že vzhledem ke stále klesající kvalitě 
asfaltových pojiv při výrobě v rafinériích, je nutné průběžně pokračovat v jejich pravidelném 
zkoušení a k tomu v případě potřeby upravovat existující resp. hledat nové zkušební metody, 
které budou schopny reagovat na změny skupinového složení asfaltových pojiv.  

Pro rozvoj vědního oboru lze význam disertační práce spatřovat v tom, že byl nastartován 
v široké míře proces hodnocení asfaltových pojiv pomocí funkčních zkoušek zejména 
modifikovaných asfaltových pojiv, který by měl sloužit jako databáze, která bude použita při 
přípravě revize evropských a národních norem specifikujících asfaltová pojiva. Část výsledků 
z této disertační práce může být využita jako doplněk probíhajícího sběru dat od výrobců 
modifikovaných asfaltových pojiv. 

Tato činnost nebude asi nikdy končit, neboť chemický průmysl stále více a více zvyšuje výtěžnost 
ropy a na nás silničáře zbýva čím dál černější a prázdnější hmota nazývaná asfaltovým pojivem. 
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Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň  

komentář: Po formální a jazykové stránce je předkládaná disertační práce na velmi vysoké 
úrovni. Text je členěn logicky do jednotlivých částí zaměřených na jednotlivé funkční zkoušky. 
Uchazečka disponuje nejen odbornými znalostmi, ale je schopna jasně formulovat své myšlenky, 
aby jejich vyjádření bylo stručné a současně výstižné a precizní. Technické vyjadřování 
uchazečky je na velmi vysoké úrovni. Dále je nutné vyzdvihnout zdatnost uchazečky v oblasti 
grafického znázorňování dosahovaných výsledků různých asfaltových pojiv.  

V práci nechybí na konci velmi obsáhlý seznam použité literatury v příloze pak rozsáhlá 
tabulková sumarizace všech dosažených výsledků na stovkách zkušebních vzorků. 
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Připomínky 

K vlastní práci nemám žádné připomínky.  
      
      
      
      
      
 

 

Závěrečné zhodnocení disertace 



Závěrem konstatuji, že předložená disertační práce svojí odbornou kvalitou, praktickými přínosy 
a celkovou úrovní zpracování plně odpovídá požadavkům disertační práce. Doporučuji, aby v 
práci bylo pokračováno např. v rámci grantu se zaměřením na zjišťování funkčních vlastností při 
nízkých teplotách ve vztahu k možnému vzniku nízkoteplotních trhlin zejména v krytech 
asfaltových vozovek.  

Dále doporučuji aby výsledky práce byly prezentovány na odborných seminářích nebo 
konferencích a v odborném periodiku Silniční obzor pro širší obeznámení odborné veřejnosti, 
zejména s ohledem na širší využití v praxi. 

Na základě výše uvedeného doporučuji, aby předložená disertační práce byla přijata k obhajobě 
a po její úspěšné obhajobě doporučuji, aby byl Ing. Lucii Benešové udělen akademický titul Ph.D. 
      
      
      
      
      
 

 

Doporučuji po úspěšné obhajobě disertační práce udělení titulu Ph.D. ano  ne  
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