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Popis práce: 

Diplomová práce se zabývá problematikou vyztužování asfaltových vrstev promocí výztužných 

mříží a geokompozitů.  

Cílem práce je analyzovat zda tato technologie oprav netuhých a polotuhých vozovek účinně  

napomáhá  bránění  vzniku  a  následnému šíření trhlin v souvrství. 

Konktrétně práce sumarizuje  poznatky  spojené  s vyztužováním  netuhých a polotuhých 

vozovek. V experimentální části realizuje laboratorní funkční zkoušky sklovláknitých 

výztužných prvků pro redukci reflexních trhlin v krytových vrstvách vozovek a analyzuje reálný 

přínos těchto typů oprav. 

Jsou provedeny zkoušky na odolnost  asfaltového souvrství  vozovky  zatíženého  dopravním  

zatížením pomocí čtyřbodového ohybu na tělesech tvaru trámce.  Zároveň se zabývá  aplikací  

různého  množství  spojovacího  postřiku  a následného  chování asfaltového souvrství 

prováděné zkouškami pevnosti spojení vrstev na jádrových vývrtech. 

Hodnocení práce: 

 

V
ý
b

o
rn

é
 

V
e

lm
i 
d

o
b

ré
 

D
o

b
ré

 

N
e

vy
h

o
vu

jíc
í 

1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Práce je velmi dobře zpracovaná ve všech bodech. Velmi pozitivně hodnotím vhodnost 

vybraných testů a kritický přístup k vyhodnocení dosažených výsledků. Vzhledem k cílu práce 

vyhodnotit efektivnost vyztužování krytových vrstev vozovek pomocí jednotlivých typů 

geomříží a geokompozitů v práci nejsou plně popsány funkce jednotlivých výztužných prvků. 

Jako je výztužná, uvolnění napětí a hydroizolace a případné posouzení samotné funkce 
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v konstrukci ve vztahu k prováděným testům. Tato problematika není v práci zcela obsažena, 

proto snižuji hodnocení odborné části o jeden stupeň. 

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Jak si student vysvětluje nelineární závislost spojení vrstev kompozitních materiálů. 

Tedy že při rostoucí dávkování ne vždy narůstá hodnota spojení vrstev. Pro CG100 a 

CG100L. Př. graf 46 

2. Jak by student rozdělil vhodnost použití testovaných materiálů, tedy při srovnání 

redukce trhlin a spojení vrstev ve vztahu k jejich aplikaci na reálné stavbě.  

3. Jaké další rozšířené funkční zkoušky by student doporučil pro analýzu této technologie 

a proč. 

Závěr: 

Práce je odborně i graficky zpracovaná na velmi vysoké úrovni a je patrné, že bylo nutné 

provést na vzorcích značení značné množství zkoušek. Práce je přehledně a logicky 

uspořádána, je doplněna řadou obrázků, tabulek i grafů. 

Velmi kladně hodnotím výběr zkoušek a jejich vyhodnocení v závěru práce s kritickým 

přístupem k samotnému rozptylu dosažených hodnot. Pro větší přehlédnout by ale tento 

rozptyl mohl být uveden a hodnocen vizuálně pro jednotlivé grafy.  

Předložená práce vyhovuje zadání a splňuje všechny náležitosti diplomové práce. Zejména 

z důvodu značného rozsahu praktické části a komplexnímu vyhodnoceni hodnotím práci 

klasifikačním stupněm B. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  25. ledna 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 


