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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce: Použití sklovláknitých geomříží do asfaltových vozovek 

Autor práce: Dominik Sadil 
Vedoucí práce: prof. Ing. Jan Kudrna, CSc. 

Popis práce: 
Autor se ve své diplomové práci zabývá možným uplatněním výztužných sklovláknitých geomříží 
v asfaltovém souvrství vozovek.  

V úvodní teoretické části jsou v souladu se zadáním práce shrnuty stávající poznatky o geomřížích 
a jejich uplatnění v konstrukci vozovek.  

V rámci praktické části pak v laboratoři připravil a zhutnil asfaltová souvrství skládající se z různých 
asfaltových vrstev a sklovláknitých geomříží. Z těchto nahutněných souvrství připravil zkušební tělesa 
pro zkoušení funkčních vlastností asfaltových vyztužených vrstev. Byly provedeny zkoušky odolnosti 
proti mrazovým trhlinám v zařízení pro stanovení nízkoteplotních vlastností, zkoušky odolnosti proti 
trvalým deformací v zařízení na vyjížděním kolejí a pokusil se také stanovit modul tuhosti 
vyztužených vrstev při při dynamickém namáhání ve zkoušce s dvoubodovým ohybem.  
Tímto zkoušením získal výsledky, které umožnily správně pochopit účinky sklovláknitých geomříží 
v asfaltové vozovce. Ve zkoušce odolnosti se potvrdil příspěvek výztuže proti vývoji mrazových trhlin. 
K modelování odolnost proti trvalým deformací, kde byla použita jako ložní vrstva naprosto nevhodná 
asfaltová směs překrytá sklovláknitou mříží a tenkou asfaltovou vrstvou. Došel k překvapivým 
výsledkům, které dokázal správně interpretovat. V poslední zkoušce se snažit připravit zkušební 
tělesa pro stanovení modulu tuhosti a únavy a i tyto výsledky dokázal správně zhodnotit.  

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 začal diplomovou práci zpracovávat s velkým časovým předstihem, o problematiku se od 
počátku velmi živě zajímal a na vlastní práci se připravil studiem jak předaných materiálů, tak 
materiálů, který si sám dohledal. Student si připravil časový harmonogram, podle kterého práci 
systematicky zpracovával, přitom docházel pravidelně na konzultace. Při práci v laboratoři projevil 
zejména samostatnost a zručnost. 
Výsledky práce byly použity v rámci výzkumného projektu, který se v centru AdMaS řešil. S prací 
studenta 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: ……………………………………………… 


