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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Využití polymerem modifikovaných asfaltů a oživovacích 

přísad v asfaltových směsích 

Autor práce: Bc. Stanislav Maláník 

Oponent práce: doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomová práce Bc. Stanislava Maláníka je věnována problematice recyklací asfaltových vozovek 

s využitím oživovacích přísad. Konkrétně je v diplomové práci věnována pozornost hodnocením 

vlastností asfaltových směsí typu ACO 11+, které obsahují různé množství R-materiálu a jsou 

stmeleny polymerem modifikovaným asfaltem třídy 45/80-75. R-materiál byl do asfaltových směsí 

dávkován v množství 0 %, 15 %, 30 % a 50 %. Pro hodnocení vlastností asfaltových směsí student 

velmi vhodně vybral jednoosou zkoušku nízkoteplotních vlastností tahem s rovnoměrným řízeným 

poklesem teploty a stanovení tuhosti směsí dvoubodovou zkouškou ohybem na zkušebních tělesech 

tvaru komolého klínu. Práce je rozdělena na dvě hlavní části a to na teoretickou a praktickou. 

Teoretická část práce je věnována zejména rešerši tuzemské a zahraniční literatury zaměřené na 

problematiku recyklací vozovek, která popisuje vlastnosti R-materiálu, způsoby jeho získávání, 

skladování a zpracování při výrobě nových asfaltových směsí. Dále jsou v teoretické části diplomové 

práce popisovány vlastnosti a výroba polymerem modifikovaných asfaltů včetně využití pojiv typu 

PMB RC a zkušeností z jejich používáním v zahraničí. Teoretická část práce je značně rozsáhlá a 

výborně sestavená. Svědčí o velmi podrobném nastudování tuzemské a především zahraniční 

literatury, což je mimochodem zřejmé z obsáhlého výčtu použité literatury, uvedeném v kapitole 9.   

V praktické části diplomové jsou popsány využité zkušební postupy, použité materiály a výsledky 

zkoušek jednotlivých variant asfaltových směsí s různými podíly R-materiálu. V závěru praktické části 

práce jsou velmi podrobně vyhodnoceny získané výsledky, které jsou vždy kvalitně okomentovány. 

Velmi oceňuji zařazení kapitoly, věnované závislostem mezi provedenými zkouškami.  

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Komentář k bodům 1. až 5.: 

Diplomová práce je zpracována na výborné odborné úrovni. Je značně rozsáhlá a má výborné 

grafické zpracování. Je velmi přehledně a logicky uspořádána do jednotlivých kapitol a je doplněna 

řadou obrázků, tabulek i grafů, které jsou vždy vyhodnoceny a řádně široce okomentovány. V práci 

jsem nenalezl gramatické chyby, jazyková úroveň práce je velmi dobrá. 

Připomínky a dotazy k práci: 

K předložené diplomové práci nemám žádné zásadní připomínky. Dovolím si pouze jeden dotaz: 

a) V kapitole 2.9 diplomant uvádí, že „přídavek asfaltu PMB RC může mít příznivý vliv na zlepšení 

penetrace...“. Jakým způsobem by se dle názoru diplomanta toto „zlepšení“ mělo projevit? 

b) V kapitole 2.10 na straně 31 diplomant popisuje dva přístupy k výrobě pojiva typu PMB RC. 

Doporučil by diplomant pro Českou republiku raději přístup používaný v SRN nebo v Rakousku? 

 

Závěr: 

Výše uvedená otázka není nijak závažná, aby jakkoli snižovala hodnotu výsledků a vysokou odbornou 

úroveň předložené diplomové práce. Student splnil beze zbytku stanovené cíle. 

Jde o nadstandardně zpracovanou značně rozsáhlou diplomovou práci na vysoké odborné úrovni. 

Na základě výše uvedeného doporučuji, aby předložená diplomová práce byla přijata k obhajobě a 

aby po její úspěšné obhajobě byl diplomantovi udělen titul Ing.    

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 26.1.2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


