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Aktuálnost tématu disertační práce 

komentář: Životnosť vozoviek pozemných komunikácií má dopad nielen na nákladovosť ich 
výstavby a údržby, ale má podiel aj na celkovej ekonomike prepravy osôb a tovarov. Každý 
poznatok súvisiaci s faktormi podmieňujúcimi životnosť vozoviek je dôležitý a pomáha 
k optimalizácii návrhu nových, opravovaných alebo rekonštruovaných vozoviek. Téma a obsah 
práce sú bezpochyby aktuálne, nakoľko práca sumarizuje dlhoročné výsledky získané v rámci 
mnohých výskumných projektov a poskytuje ojedinelý globálny pohľad na dôležité parametre 
asfaltových zmesí a ich vzájomný súvis. 

 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 

Splnění cílů disertační práce 

komentář: V práci sú uvedené viaceré metodiky na hodnotenie asfaltových zmesí v oblasti 
nízkych teplôt, analyzované vzťahy medzi parametrami získanými podľa týchto metodík a tiež sú 
stanovené odporúčané hodnoty sledovaných parametrov. Tým sú ciele stanovené pre túto 
dizertačnú prácu v kapitole 2 splnené v plnom rozsahu.  
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Metody a postupy řešení 

komentář: Metódy a postupy použité v práci boli zvolené správne a umožnili získať podklady na 
splnenie stanovených cieľov. 
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Výsledky disertace - konkrétní přínosy disertanta  

komentář: V práci možno nájsť veľa nových vecí a poznatkov, z ktorých uvádzam iba niektoré: 

- preukázanie vplyvu okrajových podmienok skúšky odolnosti proti šíreniu mrazovej trhliny (SCB)    
na výsledné parametre aich koreláciu (napr.rozdielny priebeh vzťahu medzi modulom tuhosti a 
lomovou húževnatosťou pri rôznych rýchlostiach zaťažovania) 

- doplnenie metodiky skúšky parametrov o záznam priebehu zaťažovacej sily a deformácie, čo 
umožnilo vyhodnotiť lomovú prácu a energiu a poukázalo na dôležitosť týchto parametrov pri 
posudzovaní sledovaných vlastností (napr. rozdielne hodnoty lomovej energie pri tej istej zmesi s 
rôznym spojivom) 



- poukázanie na rozptyly výsledkov skúšok a problematiku korelácie jednotlivých parametrov 
asfaltových zmesí 

- zmena hodnôt sledovaných parametrov v dôsledku simulovaného dlhodobého starnutia 
asfaltovej zmesi   
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Význam pro praxi a pro rozvoj vědního oboru 

komentář: Veľmi dôležitým výsledkom vyplývajúcim z práce je preukázanie zložitosti vzájomného 
vzťahu sledovaných parametrov asfaltových zmesí. Navyše, obrovské množstvo údajov získané 
v rámci dizertačnej práce predstavuje vynikajúci základ na hľadanie ďalších vzájomných 
súvislostí medzi parametrami, čo nepochybne prispeje k rozvoju vedného oboru. Z praktického 
hľadiska je veľmi významné, že získané poznatky boli transformované do zjednocujúcich metodík 
a boli navrhnuté odporúčané hodnoty sledovaných parametrov. To umožní výrobcom asfaltových 
zmesí zhodnotiť kvalitatívne paremetre vyrábaných zmesí a urobiť prípadné úpravy ich zloženia 
zlepšujúce parametre a tým predlžujúce životnosť vrstiev (a vozoviek).  
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Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň  

komentář: Posudzovaná práca vyhovuje požiadavkám na formálnu úpravu, z grafickej stránky je 
na vynikajúcej úrovni a obsahuje všetky štandardné časti (zoznamy symbolov, skratiek, tabuliek a 
obrázkov). Jazykovú úroveň si nedovoľujem hodnotiť, ale konštatujem, že občas vo vete chýba 
slovo, príp. syntax vety nie dobrý. 
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Připomínky 

K obsahovej náplni a textu práce mám nasledujúce poznámky a pripomienky nevyžadujúce si 
reakciu dizertantky: 
- v texte veľmi často chýba odkaz na tabuľky a grafy, ktoré daný text komentuje, čo vzhľadom na   
  ich občasnú početnosť v niektorých kapitolách sťažuje orientáciu;  
- str.60 – komentár v prvom odseku nezodpovedá priebehu hodnôt na obr. 46 (alebo je zlé   
  označenie zmesí); 
- na str. 95 je uvedený text o smerodajných odchýlkach a priemerných hodnotách parametrov,  
  ktorý nie je dokladovaný tabuľkami alebo grafmi; 
- kap. 7.4.2 má neadekvátny názov vzhľadom na jej obsah; nepojednáva o únavových trhlinách  
  ale o vzťahu medzerovitosti, modulu tuhosti a lomovej húževnatosti; nie som toho názoru, že  
  skúška SCB pri teplotách 0 °C a viac simuluje šírenie únavovej trhliny, pretože počas skúšky je  
  vzorka zaťažovaná postupne až do jej porušenia, čo je diametrálne odlišný spôsob od  
  zaťažovania používaného pri únavových testoch (cyklické zaťaženie nespôsobujúce   
  jednorazové porušenie vzorky). 
      
V súvislosti s údajmi, výsledkami a vyhodnoteniami uvedenými v posudzovanej práci mám k nej 
tieto otázky: 
- aký bol počet (aké bolo percento) vzoriek vyradených z dôvodu vzniku trhliny mimo dovolenej  
  výseče ± 10 % priemeru skúšobnej vzorky? 
- aký je Váš názor na výpovednú schopnosť (spoľahlivosť, reprezentatívnosť) výsledkov skúšky  
  SCB pri rýchlosti zaťažovania 5 mm/min (resp. 2,5 mm/min) berúc do úvahy štatistické hodnoty  
  v tabuľke 10 (resp. tab. 34 a 35) a návrhové hodnoty stanovené na základe týchto hodnôt so  
  spoľahlivosťou nad 90 % (tab. 44)? 
- v kap. 7.2.1 sa uvádza, že bolo skúšaných 53 zmesí; z akého dôvodu je potom na obr. 56 a 57  
  (označených ako výsledky za celú skupinu ACO 11) oveľa menej hodnôt (podobne je to v kap.  



  7.2.2 pre ACL na obr. 61 i v kap 7.2.3 pre ACP na obr. 64)? 
- pri rýchlosti zaťažovania 5 mm/min hodnoty lomovej húževnatosti pri všetkých zmesiach  
  (vrátane zmesí s modifikovaným spojivom) narastajú so zvyšovaním modulu tuhosti (viď. napr.  
  obr. 54); rovnako je tomu aj pri skupine zmesí ACL (obr. 61, 63), VMT 22 (obr. 68); ale na obr.   
  56 pri rýchlosti zaťažovania 2,5 mm/min je pri ACO 11 trend opačný a pri ACL/ACP (obr. 64)  
  nemožno hovoriť o žiadnom trende; tento rozpor možno vnímať aj pri vzťahu modulu tuhosti a  
  pevnosti v ťahu za ohybu; ako si to vysvetľujete? 
- čo je podľa Vás príčinou zmenu trendu medzi modulom tuhosti a lomovou húževnatosťou pri  
  teplotách 0 °C a 15 °C (obr. 66 a 67)? 
- boli pre výsledky skúšky SCB pri rýchlosti zaťažovania 2,5 mm/min spracované pre jednotlivé  
  skupiny zmesí štatistické charakteristiky zhodné s tými, ktoré sú uvedené v tab. 10? 
- prosím zaujať stanovisko k protichodným konštatovaniam nachádzajúcim sa v práci, pokiaľ ide  
  o vzťah medzerovitosti a lomovej húževnatosti; v kap. 7.4.2 je uvedené, že medzi týmito  
  parametrami nie je žiaden vzťah (posledná veta na str. 106, str. 108, odsek pod obr. 100, str.  
  148 druhý odsek, vyplýva to aj z obr. 99 a 101, tab. 23 a 24); kap. 7.5 naopak deklaruje v  
  odseku pod obr. 110 nárast lomovej húževnatosti s klesajúcou medzerovitosťou spôsobenou  
  zhutňovaním pri vyššej teplote. 
- skúška SCB bola vykonaná podľa dvoch metodík líšiacich sa najmä rýchlosťou zaťažovania, ale  
  odporúčané hodnoty lomovej húževnatosti a lomovej práce v tab. 44 nerozlišujú tieto dve  
  metodiky skúšky SCB; pre ktorú metodiku platia? 
- odporúčané hodnoty v tab. 44 boli stanovené z celého súboru výsledkov skúšok získaných aj na  
  rôznych experimentálnych (možno nie vždy vyhovujúcich) zmesiach; bolo nejakým spôsobom  
  overované, že stanovená hodnota na úrovni zvoleného percentilu je dostatočná z pohľadu  
  životnosti vrstvy a nie je nutné zvýšiť požiadavku na dané parametre a vylúčiť tým väčšie  
  percento vyrábaných zmesí zo skupiny vyhovujúcich (hodnoty pevnosti v ťahu pri ohybe to  
  naznačujú)? 
- aký dopad majú odporúčané hodnoty v tab. 44 na posúdenie životnosti vozovky v etape jej  
  návrhu podľa TP 170? 
- v práci je uvedené, že ak asfaltová zmes nedosiahne odporúčané hodnoty parametrov, je  
  potrebné upraviť návrh zmesi; v práci nie je konkretizovaný postup (sú uvedené iba rôzne  
  možnosti zvýšenia dvoch sledovaných parametrov - modulu tuhosti a pevnosti v ťahu pri ohybe),  
  a práca neposkytuje podklad na riešenie (iba ojedinele sa vyskytuje analýza vplyvu použitia  
  cestného alebo modifikovaného asfaltu na sledované parametre v rámci daného druhu  
  asfaltovej zmesi a nie je prezentovaná analýza vplyvu zrnitosti zmesi kameniva a parametrov  
  spojiva na zmenu sledovaných parametrov danej asfaltovej zmesi); ako by postupovala pri  
  úprave zloženia asfaltovej zmesi dizertantka, ak by zmes nevyhovela z hľadiska lomovej  
  húževnatosti? 
      
 

 

Závěrečné zhodnocení disertace 

Posudzovaná práca svojim obsahom a rozsahom prekračuje požiadavky na dizertačné práce. 
Svedčí o obrovskom množstve odvedenej práce a precíznom prístupe dizertantky k riešeniu úloh 
a splneniu stanovených cieľov. Na základe celkového zhodnotenia súhlasím s obhajobou práce a 
v prípade úspešnej obhajoby s udelením titulu Ph.D. 
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