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1. Obsahová stránka a splnění zadání 

Zvolené téma diplomové práce je velmi aktuální jelikož se bezprostředně věnuje problematice, která je 

z praktického hlediska v současnosti velmi intenzivně sledována. V tomto ohledu získané poznatky 

mohou sloužit jako jeden z podkladů a doplňujících zdrojů, které při volbě co nejlepšího řešení 

technologií modernizace bude možné využít. Navíc je třeba kladně hodnotit, že vlastní zaměření a 

posouzení bylo provedeno z pohledu využití betonového recyklátu jak v nestmelených vrstvách, tak i 

v hydraulicky stmelených (podkladních) vrstvách a v samotném betonu. Obecně totiž materiál získaný 

demolicí stávajícího betonového krytu dálnice D1 lze zvažovat pro využití ve všech uvedených typech 

materiálů a vrstev. 

Vlastní práce je členěna do osmi kapitol včetně úvodu a závěrečného shrnutí. V úvodu je stručně 

vymezena motivace diplomové práce a její stěžejní cíle. K uvedenému je třeba zdůraznit, že 

diplomantka měla správně poukázat na skutečnost, že rekonstrukce/modernizace D1 byla v minulém 

roce zahájena nejen v úseku Brno – Vyškov, ale i v opačném směru Brno – Praha. Přístupy k oběma 

částem dálnice D1 by měly být voleny pokud možno jednotně s cílem identifikace jednoho optimálního 

řešení. V navazující kapitole 2 – 4 se diplomantka postupně věnuje vymezení nestmelené a stmelené 

podkladní vrstvy a to z pohledu požadavků i specifikací. Navazuje vymezením aspektů stavebního a 

demoličního odpadu se samostatným zaměřením a podrobným vymezením betonového recyklátu. 

V tomto ohledu se snad lze pozastavit u metod zlepšení vlastností betonového recyklátu. Jednou 

z metod je tepelné zpracování, kterým lze fakticky kvalitu kameniva zlepšit, je však otázkou nakolik 

takový postup je energeticky přijatelný. V kapitole 5 jsou potom vymezeny aspekty CB krytu a 

využitelnosti betonového recyklátu, kde je v zásadě pozornost věnována jen alkalicko-křemičité reakci, 

jež v ČR funguje jako silný argument proti využití betonového recyklátu v nových CB. Navazující 

kapitola je stručným shrnutím zahraničních zkušeností s využitím betonového recyklátu v konstrukci 

vozovek. Celá sedmá  kapitola potom představuje vlastní praktickou část diplomové práce, kde jsou 

přehledně a v zásadě správně popsány pro jednotlivé typy aplikací zvolené zkoušky. V závěru je 

potom provedeno celkové shrnutí, se kterým se lze v zásadě ztotožnit. Velký problém u použitého 

betonového recyklátu představovala velmi vysoká hodnota součinitele LA, přičemž se kloním 

k názoru, že hlavním důvodem je nevhodně provedené nebo nekvalitní drcení demolovaného betonu. 

 

2. Odborná úroveň a zpracování 

Diplomantka dobře porozuměla problematice, zvolila správnou metodiku zkoušení a laboratorního 

posuzování, odbornou úroveň je možné považovat za odpovídající stupni dosaženého vzdělání. Práci 

by přesto dále obohatilo, pokud by zejména z hlediska posouzení využitelnosti betonového recyklátu 

do hydraulicky stmelených vrstev použila i kombinaci betonového recyklátu např. s původní 

cementovou stabilizací či ve větší míře pracovala s drobnými frakcemi betonového recyklátu. Je totiž 

otázkou, nakolik tyto složky mohou ovlivnit sledované charakteristiky jednotlivých směsí. Navíc by se 

v tomto ohledu přiblížily experimentální návrhy skutečným podmínkám, které mohou být využitelné 

z hlediska praxe. Navzdory skutečnosti, že toto rozšíření souboru posuzovaných směsí nebylo 

provedeno, jsou dosažené výsledky velmi cenné, jelikož mohou reagovat na některé dnes existující 

nejasnosti, jež mezi zadavatelem modernizace D1 a zhotoviteli existují. Realizace hydraulicky 

stmelené směsi v podkladní vrstvě konstrukce vozovky D1 s využitím 100 % betonového recyklátu 

totiž teoreticky možná je, prakticky je však nepravděpodobná. 



Z hlediska provedených rozborů a posouzení vstupních materiálů nelze v zásadě diplomové práci nic 

vytknout. Obdobně je rozumně zvolen i soubor zkoušek pro stmelené směsi, včetně betonu. V tomto 

ohledu je toliko diskutabilní, zda pro ucelený pohledy nebylo bývalo lepší provést zmrazovací zkoušky 

nejen pro směsi s fluidním popílkem, ale i se zbývajícími dvěma pojivy. Tato skutečnost by přinesla 

další obohacení práce. Obdobně je otázkou – jakkoli vlastní provedení je časově náročnější – zda 

v případě hydraulicky stmelených směsí by práci dále neobohatilo provedení triaxiální zkoušky, se 

kterou má Ústav pozemních komunikací velmi dobré a dlouhodobé zkušenosti. Tuto skutečnost zde 

zdůrazňuji, jelikož diplomantka na význam smykové pevnosti a koheze poukazuje i v teoretické části. 

Dále je třeba uvést, že ne zcela šťastný je zvolený přístup při interpretaci výsledků. Ke každé zkoušce 

je proveden popis jejího provedení a následně i výsledky provedené zkoušky. Nicméně shrnutí a 

vyhodnocení je zpracováno v samostatné podkapitole, přičemž na tuto skutečnost čtenář nijak není 

upozorněn a je tak po přečtení všech zkoušek mile překvapen, že následuje i vlastní posouzení 

s normovými požadavky s velmi stručnými komentáři. Vhodné by bylo alespoň při popisu jednotlivých 

zkoušek čtenáře na vyhodnocení odkázat.  

K diskusi je volba a specifikace použitých pojiv. V případě třídy cementu je pojivo z mého pohledu 

zvoleno správně, jelikož odpovídá nejčastěji použitému cementu v případě stabilizovaných vrstev 

nebo provádění recyklací za studena. Obecně samozřejmě lze vznášet dotaz, zda pevnostní třída 

42,5 není využitelná lépe a nevedla by k významnějšímu nárůstu pevnostních charakteristik. V případě 

fluidního popílku není zřejmé z jakého zdroje pochází a jaké je jeho přibližné deklarované složení. 

Tato skutečnost je důležitá zejména z hlediska posouzení vlivu tohoto pojiva na vlastnosti výsledné 

směsí. Současně s tím lze v budoucnosti zvažovat využitelnost tzv. mechanicky aktivovaného popílku, 

u kterého se předpokládá eliminace některých obecně známých problematik jako je vznik entringittu 

pokud se popílek opakovaně dostává do kontaktu s vodou a dochází k opakovanému procesu 

hydratace. 

  

3. Jazyková úroveň, stylistika a srozumitelnost 

Úroveň jazykového zpravování textu je dobrá, přesto se vyznačuje některými překlepy a především 

drobnými gramatickými chybami, jež nikterak nesnižují věcný obsah a dojem diplomové práce. Práce 

je z hlediska uspořádání a zvoleného členění srozumitelná, jakkoli by celkovou úroveň zlepšilo, pokud 

by byly jednotlivé výsledky doplněny stručným slovním komentářem. Označení tabulek a obrázků 

s jejich odkazy v textu je provedeno přehledně a bez chyb. Při použití odborných výrazů se 

diplomantka nedopustila žádných nepřesností. 

Poukázat je třeba na některé skutečnosti, jež by bylo vhodné pro srozumitelnost nezasvěceného 

čtenáře vždy dostatečně v diplomové práci specifikovat: 

- uvedení odborných pojmů ke zkratkám jako je Rg, Rc či Ru. 

- na str. 23 uváděné spojení homogenita a stejnorodost se vztahují ke stejné skutečnosti. Jedná se 

o synonyma. 

- není zřejmý přesný původ betonového recyklátu (pouze uvedeno, že se jedná o materiál z dálnice 

D1 s tím, že čtenář muže usoudit, že materiál byl odebrán v rámci rekonstrukce úseku Brno – 

Vyškov). 

 

4. Dotaz k diplomové práci 

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

všeobecnou rozpravu o diplomové práci. 

1) Jaký názor má diplomantka k problematice AKR z pohledu betonu původní vozovky D1? Je 

z hlediska dnešních problémů skutečně určujícím zdrojem pouze typ zvoleného kameniva? 



Nepramení řada problémů z charakteristik a složení cementu, jakož i využívání různých 

chemických látek (urychlovače apod.)?  

2) Jaký postup byl zvolen z hlediska zmrazovacích zkoušek v období víkendů či státních svátků? 

3) Jaké rozměry těles byly zvoleny pro zkoušky pevnosti v prostém tlaku u hydraulicky stmelených 

směsí? Kolik se použilo zmrazovacích cyklů a jaká byla zvolena oblast z hlediska indexu 

mrazu?  

4) Jaký vliv by z pohledu diplomantky u hydraulicky stmelené směsi či betonu mělo použití 

cementu třídy 42,5? 

Na základě výše uvedených zjištění a celkového vyjádření k diplomové práci slečny P. Mikulíkové 

práci hodnotím známkou: -- C --. Slečně Mikulíkové přeji v jejím dalším profesním životě co nejvíce 

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

 

 

 

 

V Praze, 31.01.2014    Vypracoval:  Ing. Jan Valentin Ph.D. 

Fakulta stavební ČVUT v Praze 


