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Předkládanou diplomovou práci lze zařadit do skupiny prací, které se v uplynulých pěti letech 

intenzivně věnují problematice využívání recyklátů v konstrukcích vozovek a to buď formou 

stmelených nebo nestmelených materiálů s využitím různých přístupů k aplikaci vhodných pojiv. Tento 

ustálený trend lze v zásadě považovat za důležitý a aktivitu studentů v této oblasti jako prospěšnou a 

potřebnou s ohledem k rostoucímu významu recyklace a potřebě snižovat množství nevyužitých 

odpadů. Novým aspektem, který lze nalézt v předložené diplomové práci, je vedle využití kombinace 

asfaltového a betonového recyklátu společně s asfaltovými emulzemi především zaměření na 

asfaltové emulze s oživovacími přísadami (rejuvenátory), což je v posledních letech další 

technologický trend. Je třeba zdůraznit, že v kombinaci s emulzemi zatím trend velmi nový. Zvolené 

téma proto lze hodnotit jako nové a prospěšné. 

Vlastní práce je členěna do pěti logických kapitol zahrnujících úvod i závěr. V úvodu v této souvislosti 

jsou stanoveny i cíle, které práce sleduje a důvod, proč se věnuje zvolenému tématu. Teoretickou část 

potom tvoří kapitola 2. Zde lze kladně hodnotit, že není tolik prostoru věnováno opakovanému popisu 

technologií recyklace asfaltových vozovek, na druhé straně za nedostačující považuji poměrně malý 

prostor věnovaný oživovacím přísadám a širší rešerši této problematiky a to i se zaměřením na 

kombinaci s asfaltovými emulzemi. Diplomové práci by v tomto ohledu slušelo více než cca 1 stránka 

obecného shrnutí. Tato skutečnost se z mého pohledu odráží i v rozsahu použité literatury, který se 

opírá o jeden domácí článek a tři diplomové práce. To lze u diplomové práce považovat za 

nedostačující. 

Třetí kapitola se věnuje popisu zvolených postupů zkoušení. K této části lze uvést minimum 

připomínek. Kromě připomínek uvedených dále lze polemizovat, zda pro stanovení zhutněné 

objemové hmotnosti je vhodné použití ρbssd, pakliže se jedná o směsi recyklace za studena. Je také 

otázkou, nakolik jsou zohledněny přístupy vymezené TP208. Navazující čtvrtá kapitola potom shrnuje 

dosažené výsledky praktické části, pro kterou jsou níže formulovány některé připomínky a zejména 

dotazy. Zvolený rozsah zkoušení odpovídá možnostem a především přiměřenému časovému rámci, 

který student pro diplomovou práci má. Ve vlastní interpretaci výsledků však lze spatřovat řadu rezerv. 

V některých případech by si dosažené výsledky zasloužily širší analýzu a komentáře. V závěru jsou 

potom shrnuty dosažené poznatky, přičemž nelze souhlasit s formulacemi, které se týkají ITSR, jelikož 

TP208 pro tento typ směsí (stmelených) nestanovuje klasický poměr ITS. Přístup, který je popsán 

v TP208 není v rámci diplomové práce sledován. Současně nelze souhlasit s posledním odstavcem. 

Rozšíření o další funkční zkoušky je bezesporu správný směr, avšak v kombinaci s použitým 

označením „pro studenou balenou směs“ je to zcela nepřesný a nesprávný závěr. Zkoušení by mělo 

vycházet z poznatků a směrů, které se dnes uplatňují buď pro směsi recyklace za studena nebo pro 

emulzní za studena prováděné asfaltové směsi. 

Upozornit je třeba na některé nesrovnalosti či nepřesnosti: 

a) v textu by měla být používána jednotná terminologie – oživovač, omlazovač či rejuvenátor 

jsou v zásadě to  samé označení pro jeden typ přísad. Kombinovat toto se změkčovadly a to 

ve vazbě na asfaltové emulze považuji spíše za nešťastné. 

b) Hloubka klasické recyklace za studena až na 500 mm (str. 12) je některými typy recyklérů 

teoreticky možná, prakticky ale nereálná. Jedním z klíčových limitů budou i nároky na hutnění. 

c) Diskutabilní je, zda frézování za studena na větší hloubku je skutečně motivováno vyšší 

výkonností fréz (str. 13). Tuto výkonnost lze stejně tak zúročit při selektivním frézování, kdy 

fréza může jet rychleji. Skutečným faktorem je otázka celkových nákladů – pro selektivní 

frézování se obecně odhaduje o 30 % vyšší ekonomický náklad. 



d) Nelze se ztotožnit s tím, že modifikační přísady se do pojiv dodávají především pro zpomalení 

a snížení účinků stárnutí. Jejich význam a efekt je mnohem komplexnější a to např. ve vazbě 

na funkční charakteristiky, obor plasticity atd. 

e) Nelze souhlasit s popisem procesu „rejuvenace“ popsaného na str. 18. 

f) Na straně 24 by bylo třeba doplnit správný zápis normy (tedy ČSN EN 12697-6+A1). 

g) Je diskutabilní, zda pro  studovaný typ stmelených směsí je správné odolnost proti účinkům 

vody posuzovat dle ČSN EN 12697-12. V ČR jsou přeci zavedeny TP208. 

h) Je otázkou, zda pro směsi recyklace za studena (recyklát a asfaltová emulze) je vhodné 

používat hutnění zkouškou Proctor modifikovaný. Pro stanovení optimální vlhkosti ano, avšak 

hutnění zkušebních těles je obecně upraveno TP208 jinak. 

i) V tabulce 2 je třeba všechny hodnoty bodu měknutí v souladu s příslušnou normou 

zaokrouhlovat na násobky 0,2.  

j) Závěr v prvním odstavci na str. 46 je velmi odvážný a bylo by více než dobré, aby diplomant 

argumentačně doložil, proč si zrovna toto myslí. 

k) U tabulky 5 chybí hodnoty pevnosti v tahu za ohybu. Není tak zřejmé, jak byla stanovena 

hodnota ITSR. 

l) Názor uvedený na straně 48, že výsledky jsou dané vlivem emulze je zjednodušující. Vliv 

emulze, resp. pohlcení podstatné části emulze jemnozrnnými částicemi betonového recyklátu 

je jistě správný, na výsledky však bude mít vliv i vlastní čára zrnitosti, jakož i „aktivita“ 

asfaltového pojiva obsaženého v R-materiálu.  

m) Není v nejmenším opodstatněné, proč se dle popisu na straně 49 recyklát po smísení 

s asfaltovou emulzí ohříval jako nezhutněný materiál na 60°C. Toto není nikde požadováno a 

pro vlastní hutnění to mění poměry obsahu vody ve stmelené směsi. Bylo by více než vhodné 

osvětlit, co má tento krok simulovat a proč byl zvolen. Oporu totiž tento postup nemá ani 

v zahraničních poznatcích. 

n) V seznamu literatury by bylo pravděpodobně vhodné uvést též TP210. 

Z hlediska formální úpravy, grafického zpracování, stylistiky a jazykové úrovně práci lze hodnotit 

jako vyhovující a to navzdory některým gramatickým chybám. Citační odkazy jsou provedeny 

v minimální míře a to i s ohledem k použité literatuře. Tato skutečnost nemá bezprostřední vliv na 

celkový dojem z práce. Ten mnohem více kazí skutečnost, že rešerše mohla být provedena 

mnohem hlubší. Na základě výše uvedeného a s ohledem ke skutečnosti, že práce naplnila přesto 

zadané cíle, ji lze hodnotit známkou --C/2--. Zkušební komisi si dovoluji požádat, aby studentovi 

v rámci rozpravy k diplomové práci položila následující otázky: 

a. Lze si nějak vysvětlit výsledky závislostí objemové hmotnosti a vlhkosti prezentované pro tři 

poměry recyklátů na obrázku 17? Čím student může odůvodnit odlišný trend u směsi 80:20 (v 

porovnání se zbývajícími dvěma)? 

b. Může student popsat způsob hutnění zkušebních těles dle TP208 a z jakého důvodu pro 

zkušební tělesa používaná v této diplomové práci bylo při lisování voleno hutnění 35 MPa? 

c. Obrázek 21 uvádí závislost hodnot modulů pružnosti na zvolené úrovni napětí. Umí si student 

nějak vysvětlit průběh, kdy pro střední zvolená napětí hodnoty modulů najednou klesají?  

Panu Svrčinovi přeji v jeho dalším profesním životě co nejvíce úspěchů a věřím, že se rozhodne 

nadále věnovat některému ze stavebních oborů a bude mít možnost poznatky této diplomové práce 

v praxi uplatnit. 
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