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V teoretické části je uvedeno, že mezi stavebně technická opatření pro snížení hladiny hluku
patří například „výstavba zeleně“. Toto tvrzení je značně zavádějící, účinek zeleně na tlumení
hluku je ve většině případů velmi malý, někdy dokonce zanedbatelný. Zeleň má spíše funkci
estetickou, popřípadě zajišťuje ochlazování uličního prostoru.
V rámci práce byl proveden sítový rozbor, ale již nedošlo k zatřídění kameniva do zrnitostních
tříd. Splňovalo použité kamenivo požadavky na zrnitost včetně požadavků na zrnitost vnitřní?
Požadavků na kamenivo je v TP 259 uvedených daleko více, na základě jakých kritérií byly
provedeny právě tyto zkoušky a proč nebyla provedena zkouška otlukovosti?
Na základě kterých údajů volil student teplotu míchání 170 °C u pojiva 25/55-60? Na základě
jakého parametru se volí teplota míchání (výroby) asfaltových směsí obecně?
U zkoušky modulů tuhosti vyšly hodnoty na úrovni 3500 MPa u obou typů směsí. Jak si
student vysvětluje, že u obou směsí jsou hodnoty srovnatelné, ale obsah pojiva je výrazně jiný.
Jaké návrhové parametry ovlivňují tuhost asfaltových směsí? Bylo by možné provést srovnání
modulů tuhosti u směsí BBTM 8 NH a SMA 8 NH oproti konvečním typům směsí, které jsou
navržené dle ČSN 73 6121?
Bylo by možné vyjádřit koeficient akustické pohltivosti i kvantitativně?

Závěr:
Rozsah práce splňuje nároky kladené na tento typ vědecké práce. Velmi oceňuji, že během
práce byly provedeny zkoušky akustické pohltivosti, které se běžně v silniční laboratoři
neprovádějí. Vzhledem k dosaženým výsledkům lze konstatovat, že student splnil zadání
práce.
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