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Popis práce: 

Bakalářská práce se zabývá hodnocením odolnosti asfaltové směsi typu asfaltový koberec drenážní 
(PA 8) a asfaltový koberec mastixový nízkohlučný (SMA NH 8) proti vodě a proti mrazu a soli. 

V teoretické části práce jsou představeny asfaltové směsi se zvýšenou mezerovitostí a popsán vliv 
mezerovitosti a míry zhutnění asfaltových směsí na jejich vlastnosti. V praktické části práce jsou 
uvedeny informace o použitých metodách a materiálech, návrhu složení asfaltových směsí a dále jsou 

popsány výsledky laboratorních zkoušek odolnosti proti vodě zkouškou ITSR podle ČSN EN 12697-
12 a zkoušky odolnosti vůči mrazu a odolnosti proti kombinovanému účinku mrazu a soli. Poslední 
dvě metody čerpaly z předpisu AASHTO T 283, ovšem z důvodu vysoké mezerovitosti srovnávaných 

asfaltových směsí musel být tento postup značně modifikován. V závěru práce jsou dosažené 
výsledky shrnuty a okomentovány. 

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: 

Práce bohužel obsahuje velké množství pravopisných chyb. Odkazy v textu na obrázky, tabulky a 
kapitoly často neodpovídají jejich číslování (např. na str. 23: „Jak lze vidět na obrázku XY, …“). Rovněž 
lze najít chyby v samotném číslování obrázků, tabulek a grafů.  

V kapitole 3.1.3 je uvedeno, že požadavky na směsi typu BBTM  jsou popsány v normě ČSN EN 13108-
2. V současné době jsou ovšem tyto požadavky uvedeny v ČSN 73 6121. 
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Pokud jsou v tabulkách zkratky (např. tabulka 1 na str. 34), je vhodné tyto zkratky čtenáři vysvětlit. Je 
také nutné se držet správné terminologie uvedené v technických předpisech (např. asfaltový koberec 
drenážní místo drenážní asfalt). 

U sloupcových grafů srovnávajících výsledky zkoušky pevnosti v příčném tahu (např. graf 7) by bylo 
lepší uvést na svislé ose hodnotu pevnosti v příčném tahu než hodnotu maximální síly, která je 
ovlivněna rozměry zkušebních těles. 

K předložené bakalářské práci mám následující dotazy: 
• Proč byly pro srovnání vlastností vybrány dvě asfaltové směsi s tak moc rozdílnou 

mezerovitostí? 

• Podle jakého postupu byly stanoveny pevnosti v příčném tahu při všech fyzikálně-
mechanických zkouškách? 

• Na straně 27 je uvedeno, že pro zlepšení přilnavosti byla dávkována celulózová vlákna. Co je 

hlavním důvodem přidávání celulózových vláken do směsí typu SMA? 
• V kapitole 5.3.1 je popsána zkušební teplota 15 °C i 25 °C. Jaká tedy byla zkušební teplota a 

ve kterém předpise je tato teplota předepsána? Jaká byla teplota vodní lázně při uložení 

zkušebních těles po dobu 72 hodin? 
• Na straně 36 je uvedeno, že autor práce předpokládal pokles pevnosti v příčném tahu po 

působení 10 cyklů mrazu a soli o 40 %. Na základě čeho byl stanoven tento předpoklad? 

• Na straně 43 je uvedeno, že „Jediná sada těles vystavených kombinaci účinků mrazu a soli u 
směsi PA 8 nevyhověla.“ Jakému požadavku nevyhověla? Existuje nějaké kritérium týkající se 
účinku mrazu a soli, které musí asfaltová směs splňovat? 

Závěr: 

Práce splnila cíle vytyčené v zadání a svým rozsahem odpovídá požadavkům na tento typ prací. 
Kladně hodnotím nápaditost při úpravě zahraničního postupu hodnotícího odolnost asfaltové směsi 

vůči mrazu. Dobrý dojem z práce ovšem bohužel kazí značné množství pravopisných a stylistických 
chyb a nepřesností. 
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