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Oponent práce: Ing. Pavel Šperka 

Popis práce: 

Bakalářská práce se zabývá používáním geomříží v konstrukcích netuhých vozovek. V úvodní 
teoretické části jsou shrnuty dosavadní poznatky o geomřížích, jejich aplikaci a uplatnění ve 
vozovkách. Dále jsou uvedeny zkušenosti ze zkušebních úseků, kde byly geomříže použity.  
Praktická část práce se zaobírá laboratorním testováním vyztužených asfaltových souvrství pomocí 
vybraných funkčních zkoušek asfaltových směsí a stanovením vhodnosti těchto zkoušek právě pro 
vyztužené vzorky. Autor popisuje jednotlivé použité zkušební postupy, vč. způsobu aplikace 
výztužných mříží a výroby zkušebních vyztužených vzorků. Nejrozsáhlejší částí práce je kapitola 6, 
kde student uvádí výsledky provedených funkčních zkoušek na vyztužených asfaltových vzorcích  
a také zde tyto výsledky vždy podrobně zhodnocuje. 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

K předložené práci mám následující dotazy: 
• V kapitole 4.2 a 4.4.1 uvádíte, že na spodní vrstvu zkušebních desek z asfaltové směsi bylo 

aplikováno 42 g asfaltové emulze. Jaké množství zbytkového asfaltu v kg/m2 tedy zůstalo 
na zkušebních deskách po vyštěpení emulze? Jakým způsobem byla emulze na povrch 
aplikována? 

• Stanovení tuhosti bylo provedeno pomocí dvoubodové zkoušky na tělesech tvaru 
trapezoidů. Jakým dalším způsobem by se dala stanovit tuhost či únava vyztužených 
asfaltových vzorků sklovláknitými mřížemi? 
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• Z výsledků zkoušky pojíždění kolem je zřejmé, že nejlépe dopadl nevyztužený vzorek.  
V závěru kapitoly 6.1.5 uvádíte, že pro vhodnější posouzení přínosu výztužných mříží na 
tvorbu trvalých deformací je třeba se více přiblížit reálným podmínkám v reálné vozovce. 
Jaká opatření by tedy bylo vhodné navrhnout, aby se laboratorní testování odolnosti 
vyztužených vzorků geomřížemi vůči tvorbě trvalých deformací více blížilo reálným 
podmínkám ve vozovce? 

• V kapitole 6.2.5 uvádíte, že nejlepší odolnosti vůči nízkým teplotám dosáhly vyztužené 
vzorky s geomříží A o velikosti ok 12,5 mm. Z tabulky 5 vyplývá, že tyto vzorky dosáhly 
oproti ostatním nepatrně vyšší míry zhutnění (100,2 %). Mohla mít míra zhutnění vzorků 
nějaký vliv na výsledky zkoušky odolnosti vůči nízkým teplotám?  

• Zkuste cenově porovnat, kolik stojí 1 m2 Vámi zkoumaných geomříží vůči tomu, kolik  
stojí 1 m2 vrstvy z nové asfaltové směsi asfaltového betonu (např. tloušťky 5 cm). 

Závěr: 

Práce je přehledná, logicky uspořádána a je zpracována ve vysoké grafické úrovni. Je doplněna 
řadou názorných obrázků, přehledných grafů a tabulek. Praktická část práce je poměrně rozsáhlá  
a je zřejmé, že student musel vyrobit a připravit velké množství zkušebních vzorků, na kterých 
prováděl jednotlivé zkoušky. Výsledky zkoušek jsou zdůrazněny a výstižně okomentovány. 
Z předložené práce je zřejmé, že teorie vyztužování asfaltových souvrství není jednoduchá  
a během provádění laboratorních zkoušek se ukázalo několik zpočátku nelogických výsledků (např. 
u zkoušky pojíždění kolem). Student však na tyto zjištěné poznatky dokázal reagovat a vždy je 
řádně vyhodnotil a vyvodil z toho dílčí závěry. Škoda jen, že se zjištěné poznatky týkající se vzorků 
pro zkoušku pojíždění kolem již nepovedlo promítnout do dalšího výzkumu v rámci bakalářské 
práce. Na to by však bylo třeba delší časový horizont.  
I přes to, dle mého názoru, tato práce překračuje rámec běžných bakalářských prací, a to zejména 
rozsahem praktické části a úrovní zpracování, a chtěl bych ji proto komisi doporučit na některou 
z možných cen. Předložená práce plně vyhovuje zadání a hodnotím ji níže uvedeným klasifikačním 
stupněm. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 6.6.2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


