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Diplomová práce bakalářky Veroniky Sokolové se zabývá problematikou namrzavosti zemin 
a druhotných materiálů v podloží vozovek. Diplomová práce je rozdělena celkově na jedenáct 
částí. Teoretická část je zpracována obsáhle v kapitole 3. Princip namrzavosti zemin je popsán 
na základě zrnitosti zeminy, přísunu vody a klimatických podmínek. Možnosti namrzání 
zemin a dalších zrnitých materiálů je v diplomové práci velice detailně rozepsán. Dále jsou 
v kapitole 3 popsány metody stanovení namrzavosti zemin podle dvou metod (přímá metoda, 
zrnitostní kritérium). Tato část diplomové práce by mohla být doplněna o hodnocení 
namrzavosti zemin zkouškou CBR. Přínosnou částí práce je rešerše zahraničních zkušeností 
tj. popis metod stanovení namrzavosti zemin (Rakousko, Německo, Francie, Švédsko, Finsko, 
Norsko, Velká Británie).  

Další část kapitoly tři se věnuje problematice užití druhotných materiálů v podloží vozovek s  
důrazem na využití popílků. Dovolil bych si rozporovat možnost využití popílku jako fileru 
v asfaltových směsích, která je popsána v kapitole 3.4.5.5. Naše pracoviště nemá s touto 
možností dobré zkušenosti, kdy byly prováděny zkoušky na asfaltových směsích s několika 
druhy popílků. Je však nutné akceptovat, že vlastnosti popílků jsou značně rozdílné, závisí na 
surovině, která je spalována, ale i na technologii spalování.  

V kapitole 3.5 je popsána zkouška CBR a IBI, která je doprovázena fotodokumentací. Na 
obrázku 3.15 vpravo by měla být zobrazena zkušební sestava s IBI tzn. bez zatěžovacího 
prstence, na obrázku je však prstenec použit. 

Praktická část je rozsáhlá, soubor zkoušek na devíti vzorcích v kombinaci se zkušebními 
postupy vytváří rozsáhlou matici provedených prací v praktické části diplomové práce. 
Výsledky laboratorních zkoušek jsou velmi dobře prezentovány ve formě grafů a tabulek. 
Diplomová práce je doprovázena bohatou fotodokumentací. Jazyková úroveň zpracování je na 
velmi vysoké úrovni.  

Ocenil bych rozsah a formu zpracované kapitoly 5. Závěr. Z vlastní zkušenosti vím, že mnoha 
studentům dělá velké potíže formulovat závěry, interpretovat naměřené výsledky.  

Diplomová práce splnila podmínky zadání a doporučuji ji k obhajobě.   
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