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Diplomová práce bakaláře Aleše Hladíka řeší problematiku stanovování modulu pružnosti materiálů 
v konstrukci vozovky triaxiální zkouškou. Diplomová práce je rozdělena do hlavních dvou částí, části 
teoretické a části praktické, která je doplněna návrhem rekonstrukce vozovky v obci Vysoká.  

Hlavní teoretická část práce je zaměřena na popis metodik měření modulů pružnosti stmelených a 
nestmelených materiálů na triaxiální přístroji ať už se jedná o postup definovaný v evropské normě 
nebo v amerických zkušebních předpisech. Metodiky zkušebních postupů, nastavení měřících sond 
atd. jsou přehledně zpracovány v jednotlivých podkapitolách diplomové práce. Tato část je doplněna i 
o stanovení modulu pružnosti na základě zkoušky CBR.  

Cílem experimentu bylo posoudit možnost využití směsného recyklátu v konstrukci vozovky nebo 
v podloží resp. aktivní zóně a to i díky použití různých typů hydraulických pojiv. Vstupní materiály, 
zemina, která sloužila k porovnání výsledků a směsný recyklát byl nejprve prověřen z hlediska svého 
složení, zrnitosti a zhutnitelnosti. Zkouška zrnitosti byla prováděna podle ČSN EN 933-1, kde je 
uvedeno, že pro materiál s maximální velikostí zrna 16 mm je požadovaná navážka 2,6 kg. Uvedená 
zkušební navážka zkušebního vzorku 300 g u zkoušeného směsného recyklátu je vzhledem k jeho 
možné různorodosti nedostačující. V dalším kroku před samotným měřením modulu pružnosti byla 
podle Proctorovy zkoušky stanovena optimální vlhkost vzorků a jejich objemová hmotnost.  

Výsledky měření triaxilním přístrojem jsou uváděny v přehledné formě a to jak tabelárně, tak graficky. 
Z vyhodnocení zkoušek i z dříve pospaných zkušebních postupů není zcela zřejmé, jakým způsobem 
se určí výsledný modul pružnosti zkoušeného materiálu. U  každého ze zkoušených materiálů je 
uvedeno stručné zhodnocení, jak se vzorek při zkoušce choval a do jaké konstrukční vrstvy by jej bylo 
možné použít, k této části práce nemám další faktické připomínky. 

V závěru práce byl studentem proveden návrh technologie opravy silnice III. třídy. V této části nebylo 
postupováno zcela logicky, student neuvádí podklady a zdroje, jak v návrhu rekonstrukce vozovky 
postupoval a proč by volil tento způsob opravy. Student neuvádí jakým způsobem bylo stanoveno 
dopravní zatíženi komunikace, zda z celostátního sčítání dopravy, dopravního průzkumu nebo se jedná 
o odborný odhad konzultovaný s obyvateli obce. U skladby stávající konstrukce vozovky nejsou 
uvedeny tloušťky konstrukčních vrstev a ani zdroj, jakým způsobem byla stávající konstrukce zjištěna. 
Bez podrobného komentáře mi připadá návrh opravy neekonomický. Na takovém charakteru 
komunikace bych spíš očekával odfrézování části vozovky pro zachování budoucí nivelety a 
provedení recyklace za studena na místě. Tato technologie může být méně vhodná vzhledem k 
přítomnosti znaků inženýrských sítí a sítí umístěných v malé hloubce, ale nic takového student v práci 
neuvádí. Rozhodnutí o únosnosti konstrukce vozovky na základě velikosti modulu pružnosti jedné z 
vrstev je nesprávné. V práci chybí buď posouzení dle TP 170 nebo alespoň porovnání s podobnou 
katalogovou vozovkou. 

Na závěr je nutné práci vytknout velké množství překlepů, vynechaných slov a gramatických chyb, 
což snižuje dojem ze samotné práce, jejíž rozsah a objem experimentu není nejmenší (str. 13, 14, 34, 
49, 58, 70, 87, 92).  

 

 

 

 

 

 

 



Na závěr posudku bych studetovi položil doplňující otázky: 

1) Jaká je metodika stanovení modulu pružnosti, která charakterizuje chování materiálu v konstrukci 
vozovky? 

2) Z jakého důvodu byla navržena oprava vozovky výměnou stavájícího penetračního makadamu 
směsným recyklátem a nebyla použita recyklace za studena na místě? 
 
Studentovi přeji v jeho dalším osobním a profesním životě  řadu úspěchů a příležitost získané 
zkušenosti nejen uplatnit, ale i dále rozvíjet. 
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