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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Využití asfaltových a betonových recyklátů do pozemních 
komunikací 

Autor práce: Bc. Zbyněk Žďára 
Oponent práce: Ing. Pavel Šperka 

Popis práce: 

Diplomová práce Bc. Zbyňka Ždáry se zabývá tématem využití asfaltových a betonových 
recyklátů do pozemních komunikací. Práce je rozdělena na 2 části, a to část teoretickou a 
praktickou.  
V teoretické části provedl diplomant rozsáhlou rešerši odborné literatury, kdy se nejprve zabývá 
popisem a výrobou recyklovaných materiálů a možností použití asfaltových či betonových 
recyklátů do konstrukcí vozovek. V této části uvádí také požadavky na použití recyklovaných 
materiálů do vozovek, či problematické vlastnosti recyklátů. Diplomant také např. v kap. 2.5.2 
zmiňuje důležitost provedení diagnostického průzkumu před samotnou recyklací. V neposlední 
řadě uvádí zkušenosti z celkem 8 vybraných zahraničních států s využitím recyklátů při výstavbě 
či rekonstrukcích dopravních staveb.  
Praktická část práce je zaměřena na zkoušení betonového a asfaltového recyklátu, či jejich 
vzájemné kombinace, kdy tyto směsi byly stmelené cementem. Bylo vytvořeno celkem 9 směsí, 
u kterých byla stanovena maximální objemová hmotnost a optimální vlhkost a následně byla 
na těchto směsích určena pevnost v příčném tahu, pevnost v tlaku, a u vybraných směsí také 
experimentálně stanoveny moduly pružnosti pomocí triaxiální zkoušky. Poslední část práce se 
věnuje ekonomickému zhodnocení zkoušených recyklovaných směsí a ověření přínosu použití 
těchto směsí v konstrukcích běžných vozovek prostřednictvím výpočtového programu LayEps.  
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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.: 

Předložená diplomová práce je zpracována na velmi vysoké úrovni, a to jak grafické, tak  
i odborné. Práce je velmi přehledná a je doplněna řadou názorných obrázků, grafů, či tabulek. 
Všechny důležité skutečnosti jsou vždy výstižně a trefně okomentovány. Práce neobsahuje 
gramatické chyby. Drobnou nepřesností, která vznikla zřejmě z nepozornosti, je chybně 
uvedený počet stran příloh v bibliografické citaci práce, který nekoresponduje s prací. 

Připomínky a dotazy k práci: 

K předložené diplomové mám pouze několik doplňujících dotazů: 
 

- V popisu grafů č. 20 – č. 28 uvádíte, že znázorňují pevnosti v příčném tahu. V grafech  
č. 30 – č. 38 pak uvádíte, že znázorňují pevnosti v tlaku. Jsou v těchto grafech opravdu 
znázorněny pevnosti v příčném tahu či tlaku? Co tyto grafy ve skutečnosti zobrazují?  

- V grafech č. 20 – č. 28 je na vodorovné ose zobrazeno přetvoření v kN. S tímto si dovolím 
nesouhlasit. V jakých jednotkách se ve skutečnosti měří přetvoření na zkušebních 
tělesech při zkoušce stanovení pevnosti v příčném tahu? 

- V závěru práce uvádíte, že samotný asfaltový a betonový recyklát nesplňují požadavky 
na křivku zrnitosti, které jsou stanoveny na základě TP 210. Můžete pro doplnění uvést, 
jaké jsou tyto požadavky na čáru zrnitosti stmelených směsí s využitím recyklátů. 

Závěr: 

Výše uvedené dotazy či připomínky k popisům grafů nejsou natolik závažné, aby snižovaly 
vysokou odbornou úroveň práce a hodnotu výsledků. Lze konstatovat, že student splnil všechny 
zadané cíle práce. Velmi kladně hodnotím rozsáhlou teoretickou část a také ověření přínosu 
zkoušených recyklovaných směsí v konstrukcích vozovek pomocí výpočetního programu 
LayEps. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím následujícím klasifikačním stupněm. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 29.1.2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


