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Název práce: Charakteristické vlastnosti směsných recyklátů pro spodní stavbu 

pozemních komunikací 

Autor práce:  Bc. Lumír Junek 

Oponent práce: Ing. Ondřej Dašek, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomová práce Bc. Lumíra Junka se zabývá hodnocením typických vlastností směsných 

recyklátů a směsí směsných recyklátů s hlínou a jílem se zaměřením pro použití do podloží 

vozovek. Jedná se o velice aktuální téma, které se v poslední době dostává u odborné veřejnosti 

do popředí zájmu. Vlastnosti těchto materiálů byly hodnoceny pomocí zkoušky zrnitosti, 

Proctorovy zkoušky, namrzavosti přímou metodou a zkouškami CBR a IBI. 

Práce je přehledně rozdělena na dvě hlavní části a to na teoretickou a praktickou. Teoretická 

část je věnována zejména problematice vlastností recyklátů, jejich výrobě a využití v pozemních 

komunikacích. Zvláštní pozornost byla věnována směsným recyklátům. V praktické části jsou 

stručně popsány použité materiály, zkušební postupy a výsledky zkoušek, které jsou 

vyhodnoceny a v závěru okomentovány. 

Hodnocení práce: 

 

V
ý
b

o
rn

é
 

V
e

lm
i 
d

o
b

ré
 

D
o

b
ré

 

N
e

vy
h

o
vu

jíc
í 

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 ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Diplomová práce dosahuje velmi dobré odborné úrovně. Práce zahrnuje poměrně značné 

množství výsledků laboratorních zkoušek, což je nutné vyzdvihnout vzhledem k celostátním 

i fakultním opatřením, zavedeným v důsledku šíření epidemie COVID-19.  

Student vybral vhodné laboratorní metody, pomocí kterých byly popsány vlastnosti směsných 

recyklátů, obsahujících hlínu a jíl. Teoretická část odkazuje na dostatečné množství publikací, 

norem a dalších literatur. Práce je dobře formálně a graficky zpracována. Práci na kvalitě příliš 
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neubírá ani několik pravopisných chyb, překlepů a stylistických nepřesností a formulačních 

neobratností. Zadání práce bylo splněno. 

Připomínky a dotazy k práci: 

K práci bych měl následující připomínky:  

- Z důvodu přehlednosti bych doporučil do práce vložit kapitolu „Cíl práce“ místo popisu 

cílů v rámci úvodní kapitoly. 

- Pokud se do diplomové práce přebírají tabulky z technických norem a dalších předpisů, 

je vhodné tyto tabulky převést místo prostého vystřihnutí z daného textu jako obrázek, 

zejména pokud je v pozadí zdrojové tabulky nějaký obrazec (jako je tomu často v případě 

Technických podmínek MD). Pokud jsou navíc informace v cizí řeči, je nutné je přeložit 

do jazyka, ve kterém je práce napsána. 

- Značná část rešerše se týká použití recyklátů do konstrukčních vrstev vozovek, ale téma 

diplomové práce, které je zdůrazněno i zadáním práce, se týká použití recyklátů 

(zejména směsných recyklátů) do spodní stavby vozovek a o této aplikaci jsem 

v teoretické části práce bohužel nenašel téměř žádné informace. 

 

K práci bych měl následující dotazy:  

- Na straně 35 student uvádí, že požadované vlastnosti recyklátu (převážně betonového) 

pro užití v asfaltových směsích a v horních vrstvách pozemních komunikací jsou uvedeny 

v ČSN EN 13043. Opravdu je možné např. v asfaltových směsích využít betonový 

recyklát? Za jakých podmínek a co by bylo pravděpodobně problematické? 

- V kapitole „Úvod“ je uvedeno, že „Nejprve byla stanovena u jednotlivých vzorků míra 

zrnitosti dle normy ČSN EN 933-11…“, ovšem v praktické části práce je v kapitole 4.2 

uvedeno, že zrnitost byla provedena podle ČSN EN 933-1. Jaký postup byl tedy využit? 

- Který recyklát (ze tří uvedených) byl využit pro vytvoření směsí směsného recyklátu 

s hlínou a jílem? 

- Jaké byly poměry jednotlivých složek (směsný recyklát, jíl, hlína) při výrobě směsí 

směsných recyklátů? 

- Mohl by student vysvětlit, proč byla optimální vlhkost směsného recyklátu nižší o cca 3 

% než optimální vlhkost směsného recyklátu obsahujícího hlínu a jíl? 

Závěr: 

Rozsah práce splňuje nároky kladené na tento typ práce. Student splnil stanovené cíle. 

Představené závěry rozšiřují dosavadní znalosti týkající se hodnocení vlastností směsných 

recyklátů, obsahujících hlínu a jíl. Vzhledem k rozsahu práce a splnění zadání doporučuji práci 

k obhajobě.  

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  20. ledna 2021  Podpis oponenta práce………………………………… 


