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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce: Stabilizace podkladních vrstev dopravních staveb pomocí 

druhotných surovin 

Autor práce: Karolína Buřičová 

Vedoucí práce: prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c. 

Popis práce: 

Bakalářská práce je zaměřena na podkladní vrstvy dopravních staveb a jejich stabilizaci 

s využitím druhotných surovin. V úvodu teoretické části se autorka věnuje současnému stavu 

poznání a provádění podkladních vrstev dopravních staveb se zaměřením zejména na 

železniční spodek. Další část pojednává o surovinách primárních a následně druhotných. 

V případě primárních je pozornost věnována hlavně zeminám, jako dominantní části 

podkladních vrstev. Po zhodnocení způsobů jejich stabilizace se pozornost zaměřuje na 

suroviny druhotné, kdy jsou popsány hlavní potenciálně vhodné typy jako jsou stavební 

recykláty a vedlejší energetické produkty. Po kvalitním a uceleném souhrnu potřebných znalostí 

je stanoven cíl práce, včetně cílů dílčích, a následně je sestavena metodika řešení praktické části. 

Ta je logicky členěna do 4 etap, které postupně vedou k hlavnímu cíli práce, kterým je navrhnout 

možný způsob využití druhotných surovin při stabilizaci podkladních vrstev dopravních staveb. 

První etapa řešení se věnuje návrhu primárního řešení stabilizace podkladních vrstev 

dopravních a pozemních staveb, kdy je převážně řešena problematika výběru vhodné zeminy a 

nastavení optimálního postupu experimentálního ověřování. Pro experimentální ověření je 

vybrána zemina třídy S3. Druhá etapa je zaměřena na výběr užšího souboru druhotných 

surovin, ze kterého jsou následně optimalizačním výpočtem vybráni zástupci pro 

experimentální ověření vhodnosti. Konkrétně se jedná o asfaltový recyklát, vysokoteplotní 

popílek a škváru. Třetí etapa již řeší experimentální ověřování základních směsí, ze kterých jako 

optimální vychází směs na bázi 1,5% příměsi vápna a 6% příměsi cementu. Poslední etapa 

modifikuje tuto směs vždy 20% příměsí druhotné suroviny z etapy druhé. Na základě 

dosažených parametrů výsledných stabilizátů je jako optimální varianta zvolena směs s 20% 

příměsí vysokoteplotního popílku.  
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 
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4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Bakalářská práce je poměrně rozsáhlá a převyšuje standardní rozsah prací tohoto typu. 

Problematika stabilizace podkladních vrstev dopravních konstrukcí je přehledně, logicky 

uspořádaně a metodicky správně zpracována. Práce splnila zadání, má veškeré formální 

náležitosti, je přínosná pro výzkum a obsahuje také návrh dalšího postupu řešení. V práci bych 

ocenil vyšší podíl aktuálních výsledků vědeckých prací.  
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