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Diplomová práce studenta Bc. Jana Ševce se zabývá problematikou recyklace za studena 
na místě. Jedná se o již klasické téma řešené v mnoha diplomových a bakalářských prací. 
Inovativním v této práci je jednak měření dalších vlastností, které nejsou definovány v TP 
208, ale i ověření možnosti využití rejuvenátorů v této technologii.  

Diplomová práce je členěna na teoretickou, rešeršní část a praktickou, experimentální část. 
Teoretická část práce je zpracována v dostatečném rozsahu, klade důraz na popis technologie 
provádění prací a popis používaných pojiv a jejich zkoušení (asfaltová emulze, cement).  

V praktické části je hodnoceno 13 zkoušených směsích podle předpisu TP 208. Na směsích 
byla také provedena zkouška pevnosti v tlaku a stanoven modul pružnosti v triaxiálním 
zkušebním zařízení. Zejména provedení zkoušky v triaxiálním zařízení je velice přínosné ve 
vztahu k navrhování a posuzování konstrukcí vozovek při opravách a rekonstrukcích, kdy je 
velice často používána technologie recyklace za studena na místě. Zkoušené směsi odpovídají 
svými vlastnostmi technologii MZK, čímž se potvrzuje doporučení jejich použití 
v podkladních vrstvách konstrukcí vozovek.  

V práci se student věnoval i ověření vlivu zvýšení teploty při provádění recyklace za 
studena na místě nebo v míchacím zařízení. Přes závěry, kdy teplota směsi ovlivnila její 
mezerovitost v pozitivním smyslu, student nedoporučuje používání zvýšené teploty pro 
provádění technologie recyklace za studena na místě a to z důvodu zvýšených finančních 
nároků, bez výraznější odezvy v mechanickém či výkonovém chování. 

V části, která se věnovala ověření možnosti použití rejuvenátorů v technologii recyklace za 
studena zpracovatel diplomové práce dospěl k závěru, že jejich použití není vhodné. 
Zkoušené směsi nevyhovují pevnostním charakteristikám, které definují TP 208.  

Předložená práce má velice pěknou grafickou úpravu. Je logicky seřazena a přehledně 
členěna. Obsahuje velké množství grafů a ilustračních fotografií. Jazykově je zpráva velmi 
dobře zpracována.  

K diplomové práci mám tyto připomínky:  

1) V abstraktu student uvádí, že na kvalitu, parametry prováděné technologie má i stav 

zestárlého pojiva. Jak je toto myšleno. V předpisech není definován požadavek na 
vlastnosti zbytkového pojiva. Kdy tedy nelze použít R-materiál vzhledem 
k vlastnostem pojiva? 

2) Na str. 60 je uvedeno, že se sleduje rozdíl pevností zkušebních těles u odolnosti vůči 
vodě. Nejedná se o však rozdíl, ale o podíl pevností.  

3) Pod tabulkou na téže straně je uvedeno, že směs AEC1 nesplnila požadavek na 
odolnost proti vodě. Ten však splnila, je 100 %.   



 

Pře výše zmíněné drobné připomínky musím konstatovat, že diplomová práce byla 
zpracována na vysoké odborné úrovní a odpovídá předloženému zadání.  
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