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Název práce: Využití vedlejších materiálů z výroby kameniva do vozovky 

Autor práce:  Bc. Maroš Hurtiš 

Oponent práce: Ing. Kamil Hrbek 

Popis práce: 

Diplomant řeší aktuální téma, související s využitím směsí stmelených hydraulickými pojivy za 

použití sekundárního materiálu z výroby kameniva v kamenolomu. Tento materiál zatím 

samotný nemá své uplatnění. Teoretická část diplomové práce řeší porovnání současných 

technologií podkladních vrstev a zaměřuje se především na technologie hydraulicky stmelených 

směsí podle ČSN 73 6124-1 s nižší třídou pevnosti v tlaku. Cílem praktické části je výzkum použití 

konkrétního nestandardního materiálu do stmelené směsi pro podkladní vrstvu vozovky 

pozemní komunikace z kamenolomu Brant u Lubné. Jedná se tedy o zpracování průkazních 

zkoušek s využitím frakcí 0/4 a 0/22. Celý postup se pak skládal nejprve ze stanovení zrnitostí 

vstupních frakcí, návrh čtyřech receptur s různým množstvím a kvalitou cementu, stanovení 

laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti a experimentální stanovení modulu 

pružnosti Er navržených směsí stmelených hydraulickými pojivy v triaxiálním přístroji. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☐ ☒ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☒ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Ad1) Práce je zpracována na průměrné úrovni. Rešeršní část popisuje běžným způsobem 

řešenou problematiku a příliš nenavazuje na praktickou část. 

Ad2) Praktická část byla řešena dle platných předpisů. Rozsah provedené práce odpovídá 

zadání práce. Popisuje průkazní zkoušku stmelených směsí cementem. Doporučil bych více 
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variability při návrhu směsí stmelených cementem spočívající v úpravě složení směsí, 

alternativních pojiv, apod. 

Ad3) Student pracuje se základní používanou předpisovou základnou. Chybí více zahraničních 

odkazů na podobné práce. 

Ad4) Po formální stránce je práce zpracována průměrně. Nehodnotím úroveň gramatiky 

použitého slovenského jazyka. Práce obsahuje řadu překlepů a formálních chyb. Výsledky 

praktické části laboratorních zkoušek jsou tabelárně hodnoceny a doplněny grafickou podobou 

výsledků. 

Ad5) Předložená práce byla vypracována dle zadání a odpovídá základním předepsaným 

požadavkům. 

Připomínky a dotazy k práci: 

K práci mám několik připomínek příp. dotazů: 

1) Sítové rozbory nestandardního kameniva jsou provedeny suchou metodou. Není 

vhodnější provést při průkazní zkoušce promývanou metodu stanovení zrnitosti? 

2) Tab. 12 Množství cementu je uvedeno v %. Není však již popsáno zda v % hmotnostních 

nebo objemových. 

3) Tabulka 14, 15 Proctorova zkouška byla provedena na 2 navržených směsích. Proč 

nebylo provedena na zbývajících směsích? 

4) V tabulce 16 je uvedena frakce 0/8 mm pro směsi 1 až 3. Původní frakce výsivky byla 0/22 

mm? 

5) V tabulce 22 Jsou zde uvedeny dvě hodnoty pevnosti v tlaku Rc a Rcf, jaký je rozdíl? 

Frakce směsí v této tabulce je popsána 0/16 mm u směsí 1 až 3 a u směsi 4 je 0/8 mm. 

Jaká je ve vztahu s primární výsivkou 0/22 mm a sekundární výsivkou 0/4 mm. 

Závěr: 

Diplomovou práci doporučuji odborné komisi přijmout k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  D / 2,5 

  

Datum:  24. ledna                  Podpis oponenta práce………………………………… 


