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Recyklace patří obecně mezi klíčové pilíře odpadového hospodářství v EU a cílem je dosáhnout pro 

co největší spektrum odpadů stavu, kdy bude docházet pokud možno ke stoprocentnímu opětovnému 

využití nepotřebných materiálů a výrobků. Ve stavebnictví se tato problematika nejvíce dotýká 

minerálních zrnitých materiálů, které buď přímo při výstavbě vznikají, nebo jsou důsledkem 

odstraňování starých staveb či mají původ v jiných průmyslových odvětví. Důvodem snahy využívat 

tyto materiály je především potřeba snižovat spotřebu přírodních surovin v podobě kameniva, jehož 

spotřeba je zejména u liniových staveb enormní. Na druhé straně při odstraňování či obnově 

stávajících staveb by vznikala neúměrná množství odpadu. Z tohoto hlediska je zvolené téma a 

celkové zaměření diplomové práce vhodné, aktuální a pro praxi dobře využitelné.  

Vlastní práce je rozdělena do deseti kapitol, včetně úvodu a závěru. V úvodu je stručně shrnuto 

zaměření diplomové práce a zvolený postup jejího řešení. Současně jsou formulovány cíle práce se 

zaměřením na funkční charakteristiky uvedeného typu směsí. Teoretickou část tvoří první tři kapitoly, 

v nichž se postupně diplomant věnuje aspektům směsí stmelených hydraulickými pojivy, 

technologiemi jejich výroby a pokládky a zahraničními zkušenostmi. Vlastní vymezení oblasti směsí 

stmelených hydraulickými pojivy je provedeno přehledně, včetně zdůraznění výhod i nevýhod tohoto 

typu technologie. Obdobnou přehlednost má i část věnovaná popisu výroby a provedení této 

technologie. Z hlediska zahraničních zkušeností byly zvoleny čtyři evropské země a u každé se 

diplomant zaměřil zpravidla na jednu z možností, jak princip hydraulicky stmelené vrstvy použít 

v kombinaci s odpadním materiálem či vedlejším produktem průmyslové výroby. V tomto ohledu je 

třeba jen upozornit, že některé pasáže působí dojmem, že část zkoušek byla prováděna na VUT. Jde 

spíše o zvolené formulace než o záměr studenta (např. strana 17, odstavec věnovaný zrychlenému 

bobtnání). Obecně zahraniční uvedené zkušenosti dobře dokreslují směry, kterým se silniční 

stavitelství v řadě zemích věnuje. Ke škodě je, že u těchto zemí není shrnut celkový přístup k aplikaci 

směsí stmelených hydraulickým pojivem.  

Praktickou část tvoří šest kapitol, které jsou postupně věnované návrhu experimentálních směsí 

s využitím různých odpadních materiálů, popisu těchto materiálů a provedeným zkouškám. 

Samostatnou kapitolu tvoří vyhodnocení měření únosnosti provedená na zkušebním polygonu, kde 

byly některé z experimentálně sledovaných směsí provedeny in-situ. Z hlediska provedených 

experimentů bylo celkem navrženo 5 typů směsí, které měly v některých případech ještě dílčí variantní 

návrhy. Použitý byl směsný recyklát jako základní zrnitý materiál směsi. Ten byl postupně doplněn o 

slévárenskou skořepinu, vlákna PET lahví a drcenou odpadní pryž. Jako základní pojivo byl aplikován 

cement s alternativou u jedné varianty návrhu v podobě hydraulického silničního pojiva Doroport 

TB25. Je ke škodě, že již při vymezení směsného recyklátu diplomant neuvedl rámcové složení 

s přibližným odhadem zastoupení cihelných střepů v tomto materiálu. Tuto skutečnost se čtenář 

dozvídá až později v souvislosti s hodnocením zkoušky odolnosti proti mrazu a rozmrzování. 

Z hlediska provedených zkoušek byly provedeny standardní rozbory zrnitosti, Proctorova zkouška, 

stanovení pevností, stanovení hodnot CBR a IBI, jakož i provedení zmrazovací zkoušky, kterou 

považuji zejména s ohledem k použití směsného recyklátu za důležitou a tedy velmi dobře zvolenou. 

Dále jsou doplněna měření a výsledky provedené pomocí triaxiální zkoušky. Z dosažených výsledků 

lze čerpat některé zajímavé poznatky. Předně se potvrzuje velmi problematické využití standardně 

drcené pryže v tomto typu směsí. Otázkou je nakolik by se situace zlepšila, pokud by se použila jemně 

mletá pryž. Získané výsledky mají logiku a s provedenými komentáři se lze v zásadě ztotožnit. 



Závěrečnou částí je provedení vyhodnocení dat získaných in-situ měření únosnosti zkušebních úseků 

na testovacím polygonu. Měření byla provedena deflektometrem. I v tomto případě se lze se závěry a 

způsobem vyhodnocení ztotožnit, zejména provedené srovnání s daty triaxiální zkoušky. Cenné by 

pravděpodobně bylo, pokud by na zkušebním polygonu byla realizována některá ze srovnatelných 

směsí s využitím směsného recyklátu.  

Diplomant dobře porozuměl řešené problematice a pro vlastní experimentální řešení aplikoval správně 

zvolené metody zkoušení, přičemž i uplatnění triaxiální zkoušky lze považovat za velmi vhodné. 

Z hlediska odbornosti práce odpovídá znalostní úrovni studenta posledního ročníku magisterského 

studia, přičemž lze v práci nalézt některé nepřesnosti nebo diskutabilní názory a formulace.  

Úroveň jazykového zpravování textu je dobrá. Vhodné by bylo anglický abstrakt vždy nechat 

zkontrolovat rodilému mluvčímu nebo profesionálnímu angličtináři. Z hlediska strukturování práce a 

odborného zpracování je text srozumitelný a dobře uspořádaný. Má veškeré náležitosti z hlediska 

citací i označení obrázků a tabulek. Po terminologické stránce v textu nelze identifikovat nejasnosti. 

K předložené práci mám vedle výše uvedených připomínek a doplnění následující dotazy pro 

všeobecnou rozpravu o diplomové práci. 

1) V rámci hodnocení pevnostních charakteristik student u směsi se slévarenskou skořepinou 

uvádí, že vysoké hodnoty mohou být způsobeny pojivem použitým ve skořepině. Může student 

uvést o jaké pojivo se jedná a jaký vliv lze tedy očekávat? 

2) V jakém rozsahu lze předpokládat, že by se sledované parametry směsí změnily, pokud by byl 

použitý betonový recyklát? 

Na základě výše uvedených zjištění a celkového vyjádření k diplomové práci pana R. Pokludy práci 

hodnotím známkou: -- B --. Panu Pokludovi přeji v jeho dalším profesním životě co nejvíce úspěchů a 

věřím, že se rozhodne své profesionální působení spojit s oblastí silničního stavitelství. 
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