
 Fakulta stavební VUT  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno 

1 / 2 

Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Asfaltová směs pro obrusné vrstvy se zvýšeným obsahem  

R-materiálu 

Autor práce: Karel Spies 

Oponent práce: Ing. Pavel Šperka 

Popis práce: 

Bakalářská práce se zabývá návrhem nové asfaltové směsi pro obrusné vrstvy, která obsahuje  

50% podíl R-materiálu a asfalt modifikovaný pryží z ojetých pneumatik. V teoretické části je 

provedena podrobná rešerše, která se týká používání R-materiálu v ČR a ve světě, a způsoby 

zpracování R-materiálu na obalovně.  

V praktické části práce se student věnuje návrhu, zkoušení a posouzení asfaltové směsi pro 

obrusné vrstvy. Do asfaltové směsi byl použit asfalt gradace 70/100, který byl modifikován 

pryžovým granulátem. Student na navržené směsi provedl všechny požadované zkoušky dle normy 

ČSN EN 73 6160 a i jiné funkční zkoušky. Studentovi se povedlo také zrealizovat mini-zkušební 

úsek, kdy byla navržená asfaltová směs položena do vysprávek na dopravně velmi zatížené 

komunikaci. 

Hodnocení práce: 
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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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

K předložené práci mám následující dotazy: 

 V kapitole 7.2 uvádíte, že množství pojiva v R-materiálu bylo stanoveno na 6,43 % 

a že pravděpodobným důvodem zvýšeného množství pojiva je obsah jemných částic  

v R-materiálu. Vyšší obsah jemných částic však mohlo způsobit také podrcení R-materiálu 

při jeho zpracování. Jaký typ asfaltové směsi může být v R-materiálu obsažen, když má 

takto vysoký obsah extrahovaného pojiva? R-materiál jaké frakce byl v rámci této práce 

použit? Víte, jakou penetraci má asfalt obsažený v použitém R-materiálu? 
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 V grafu 8 jsou zobrazeny výsledky zkoušky odolnosti vůči únavě. Víte, jaká je hodnota 

parametru únavy B? Co může tento parametr značit? 

 V kapitole 12 popisujete provádění zkušebního úseku. Byly výtluky před vyplněním 

asfaltovou směsí nějakým způsobem vyčištěny a byla provedena aplikace spojovacího 

postřiku? 

Závěr: 

Z předložené práce je zřejmé, že student provedl velké množství laboratorních zkoušek, a to od 

sítových rozborů kameniva až po funkční zkoušky navržené asfaltové směsi. Jen samotná příprava 

všech vzorků musela zabrat velké množství času. Z výsledků zkoušek lze usoudit, že student 

pracoval s velkou pečlivostí. Teoretická část práce je taktéž velmi rozsáhlá a podrobná a ze 

seznamu použité literatury lze vidět, že student pracoval s velkým množstvím zahraničních zdrojů, 

což nebývá pro bakalářskou práci běžné. 

Práce je zpracována na vysoké úrovni, a to jak po stránce odborné, tak i grafické. Je logicky 

uspořádána a je doplněna velkým množstvím výstižných obrázků, grafů či tabulek, které jsou vždy 

náležitě okomentovány. Velmi kladně hodnotím skutečnost, že se studentovi povedlo realizovat 

mini-zkušební úsek. Troufnu si říct, že se tato práce vymyká běžným bakalářským pracím a chtěl 

bych ji proto komisi doporučit na některou z možných cen. Práci hodnotím níže uvedeným 

klasifikačním stupněm. 
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