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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce: Asfaltová směs pro obrusné vrstvy se zvýšeným obsahem       
R-materiálu 

Autor práce: Karel Spies 
Vedoucí práce: prof. Ing. Jan Kudrna, CSc. 

Popis práce: 

Autor ve své bakalářské práci navrhl a laboratorně vyrobil a vyzkoušel a v praxi pokusně uplatnil 
novou asfaltovou směs pro obrusné vrstvy, která obsahuje 50% podíl R-materiálu a asfalt 
modifikovaný pryžovým granulátem z ojetých pneumatik.  
V úvodní teoretické části autor představil problematiku využití recyklovatelných asfaltových směsí a 
praktické důvody, které vedly ke zpracování BP, která se zaměřila na podstatně vyšší obsah R-
materiálu bez obvykle používaných změkčovadel asfaltu, které nahradil použitím silničního asfaltu 
70/100 modifikovaného pryžovým granulátem. Popsal také nutnou technologii výroby takových 
směsí. 
V rámci praktické části pak odebral R-materiál a kamenivo ze skládek na běžné obalovně, provedl 
potřebné zkoušky materiálů, připravil si modifikovaný asfalt. Z vyhodnocených vlastností materiálů 
navrhl složení asfaltové směsi a vyrobil asfaltovou směs a provedl standardní a funkční zkoušky 
směsi. Jelikož se dopracoval k nadstandardním výsledkům zkoušek zejména funkčních vlastností, 
rozhodl se připravit v laboratoři asfaltovou směs, která byla položena do výtluků vozovky na ulici 
Veveří.  
V rámci bakalářské práce tak byl předveden celý cyklus vývoje nové asfaltové směsí jdoucí za 
dosavadní zkušenosti obsažené v technických předpisech včetně technické realizace umožňující 
sledovat směs v běžném silničním provozu. 

Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☒ ☐ ☐ ☐ 
2. Přístup autora při zpracování práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Celkové hodnocení a závěr: 

Student pracoval příležitostně v laboratoři výzkumného centra AdMaS a zapojil se do vývoje směsí  
s vysokým modulem tuhosti. Přišel s návrhem obrusné vrstvy s vysokým obsahem recyklátu s tím, 
že tento návrh zpracuje jako bakalářskou práci. Z toho důvodu k bakalářské práci přistoupil  
s neobvyklým nadšením a mohu prohlásit, že dosáhl svého snu. 
S tímto přístupem studenta a s dosaženými výsledky jsem byl velmi spokojen a chtěl bych práci 
navrhnout na některou z možných cen. Práci hodnotím následujícím klasifikačním stupněm. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 7. 6. 2019 Podpis vedoucího práce: ……………………………………………… 


