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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce: Hodnocení vybraných vlastností asfaltových směsí se 
zvýšenou mezerovitostí 

Autor práce: Tomáš Jakub 
Vedoucí práce: Ing. Pavel Šperka 

Popis práce: 

Bakalářská práce se věnuje asfaltovým směsím se zvýšenou mezerovitostí. V teoretické části práce 
se autor zabývá rozdělením směsí s vyšší mezerovitostí a vlivům mezerovitosti na vlastnosti 
asfaltové směsi. 
Praktická část práce je zaměřena na porovnání vybraných vlastností dvou asfaltových směsí s vyšší 
mezerovitostí, a to směsi SMA NH (s mezerovitostí 12 %) a směsi PA 8 (s mezerovitostí 24 %). 
Student tyto směsi laboratorně vyrobil, stanovil jejich volumetrické parametry a provedl zkoušku 
stanovení odolnosti vůči vodě ITSR. Následně provedl modifikované zkoušky stanovení odolnosti 
vůči mrazu (1 a 10 mrazových cyklů) a stanovení odolnosti vůči kombinací účinků soli a 10 cyklů 
mrazu. V závěru práce výsledky provedených zkoušek shrnul a porovnal je s požadavky směsí na 
odolnost vůči vodě ITSR dle stávajících předpisů ČR. 

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 ☐ ☒ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Se samotnou myšlenkou zabývat se vlastnostmi směsí se zvýšenou mezerovitostí, přišel sám autor. 
Nejprve si prostudoval předané odborné materiály, či další materiály, které si dohledal. Laboratorní 
práce vykonával student postupně a systematicky a při jejich provádění projevil značnou 
samostatnost a zručnost. 
Na konzultace vždy přicházel s podnětnými návrhy, mj. nápadem na modifikaci zkoušky odolnosti 
vůči mrazu.  O pozitivním přístupu studenta při zpracování práce svědčí také skutečnost, že v době 
tzv. „koronavirové krize“ a omezení přístupu na FAST VUT, prováděl zkoušky odolnosti vůči mrazu  
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a soli (10 mrazových cyklů) v „domácích podmínkách“. Z tohoto důvodu bylo nutné provést tyto 
zkoušky bez vystavení zkušebních těles účinkům sníženého tlaku ve vakuové komoře. Velmi kladně 
hodnotím také to, že student sám kontaktoval organizaci ŘSD a povedlo se mu získat Rozhodovací 
diagram dispečera, kde se uvádí běžně dávkované množství posypové soli při zimní údržbě 
vozovek, ze kterého student při simulaci reálné situace vycházel. Předložená práce je doplněna 
řadou obrázků, grafů či tabulek.  
Bohužel je z odevzdané práce zřejmé, že i po několika konzultacích student věnoval finální úpravě 
a dokončení práce méně času, než by si zpracování bakalářské práce zasluhovalo. Předložená 
práce tak obsahuje celou řadu pravopisných a formálních chyb, odborných nepřesností, překlepů  
a dalších nedostatků. Číslování obrázků není vždy postupné a dále např. grafy č. 3 a 5 (na str. 37  
a str. 40) jsou totožné, navzdory tomu, že každý z uvedených by měl zobrazovat výsledky různých 
směsí. Tyto, troufám si říct, z velké části zbytečné chyby pramenící z „nepozornosti“ snižují kvalitu 
jinak zajímavé práce a vedou k jejímu sníženému hodnocení. 
Výsledky uvedené v závěru práce jsou přitom velmi zajímavé a ukazují, že navzdory současnému 
omezení používání směsi asfaltového koberce drenážního PA v ČR, je tato směs při použití 
modifikovaného asfaltu schopna odolat účinkům vody a vyhovět požadavku na vozovky komunikací 
s nejvyšší TDZ.  
 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

Datum: 17.6.2020 Podpis vedoucího práce: ……………………………………………  


