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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Inovativní asfaltové směsi pro obrusné vrstvy s použitím vyššího 
množství R-materiálu 

Autor práce: Bc. Karel Spies 
Vedoucí práce: Ing. Pavel Šperka 

Popis práce: 

Diplomová práce se zabývá asfaltovými směsmi pro obrusné vrstvy s vyšším podílem  
R-materiálu. 
V úvodní teoretické části práce autor nejprve popisuje návaznost na bakalářskou práci, ve které 
se zabýval návrhem a zkoušením asfaltové směsi pro obrusné vrstvy s 50% podílem  
R-materiálu. Autor se dále v teoretické části věnuje problematice skladování R-materiálu a jeho 
používání do asfaltových směsí v ČR. Součástí teoretické části je popis vlastního způsobu 
přesného dávkování kameniva do směsí s R-materiálem, který zohledňuje podíl asfaltu 
obsaženém v R-materiálu. V neposlední řadě autor uvádí zkušenosti ze zkušebních úseků z ČR 
a Německa, kde byly použity asfaltové směsi s vyšším obsahem R-materiálu. 
V rámci praktické části práce student navrhl a vyrobil 2 asfaltové směsi pro obrusné vrstvy 
s 35% podílem R-materiálu, kdy do první směsi dávkoval asfalt 70/100 modifikovaný pryžovým 
granulátem (CRMB) a do druhé silniční asfalt gradace 70/100. Obě směsi byly navrženy bez 
použití oživovacích přísad. Následně stanovil vlastnosti asfaltových pojiv a pomocí empirických 
či funkčních zkoušek také vlastnosti navržených směsí, které vzájemně porovnal, čímž ověřil vliv 
asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem. Nedílnou součástí práce je orientační 
ekonomické zhodnocení navržených asfaltových směsí. 

Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

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

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

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Celkové hodnocení a závěr: 

Se samotnou myšlenkou zabývat se návrhem asfaltových směsí pro obrusné vrstvy s vyšším 
podílem R-materiálu a bez použití oživovacích přísad přišel sám autor, jenž tak chtěl plynule 
navázat na svojí bakalářskou práci. Student začal diplomovou práci zpracovávat s velkým 
časovým předstihem a o zkoumanou problematiku se od počátku velmi aktivně zajímal. Na 
vlastní práci se nejprve připravil studiem předaných materiálů, či materiálů, které si sám 
vyhledal. Praktickou část práce vykonával student s velikým nadšením, postupoval logicky  
a systematicky a dílčí výsledky práce pravidelně konzultoval. Při práci v laboratoři projevil 
samostatnost a zručnost, a také pečlivost při provádění funkčních zkoušek asfaltových směsí. 
Kromě běžně používaných zkoušek student provedl také modifikovanou zkoušku odolnosti vůči 
vodě a mrazu, kdy zkušební tělesa z obou směsí vystavil účinkům celkem 15 zmrazovacích cyklů, 
přičemž velmi oceňuji, že vzhledem k omezení přístupu na FAST VUT tuto zkoušku prováděl  
v „domácích podmínkách“. Celkově bylo v rámci praktické části provedeno velké množství 
laboratorních zkoušek a lze říct, že je svým rozsahem „nadstandardní“. O rozsahu práce svědčí 
i značné množství příloh.  
V rámci práce student navrhl a použil „vlastní“ způsob výpočtu přesného dávkování kameniva 
do asfaltových směsí s R-materiálem, který zohledňuje podíl asfaltu v R-materiálu.  
Předložená práce je zpracována na velmi dobré úrovni, a to jak odborné, tak i grafické. Je 
doplněna řadou výstižných obrázků, grafů či tabulek, které jsou vždy výstižně okomentovány.  
S přístupem studenta jsem byl velmi spokojen. Práci hodnotím níže uvedeným klasifikačním 
stupněm. 
 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 
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