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Oponentní posudek k předkládané doktorské dizertační práci k získání 

akedemického titulu Ph.D., doktoranda Ing. Tomáše Petříčka s názvem „Adheze 

spojů asfaltových pasů mechanicky kotvených“ jsem zpracoval na základě dopisu 

fakulty stavební VUT v Brně s č.j. 1019/2013 ze dne 14.1.2014. 

 

Předložená disertační práce je zpracovaná na 176 stranách se 2 přílohami 

o 21 stranách. Vlastní práce se skládá z  úvodu, vlastního textu a seznamu použitých 

informačních zdrojů. 

 

Obecně: 

 

Poruchy střešních plášťů, jejich hydroizolací jsou v současné době téměř 

nejčastější stavení poruchou. Současně životnost hydroizolačních povlaků plochých 

střešních plášťů není dostatečná a mnohdy nedosahuje předpokládaných hodnot a to 

ani těch, které jsou předpokládané ve směrnicích EU. 

 

a) Aktuálnost tématu disertační práce 

 

Toto téma, stejně tak jako řada dalších témat z oblasti izolací, jsou mimořádně 

důležitá a popsání jednotlivých komponentů, které ovlivňují životnost a funkčnost 

hydroizolačních povlaků, jsou naprosto aktuální.  

 

Cenové tlaky na výrobky a jejich realizaci, současně se schopností výrobců 

dimenzovat funkčnost hydroizolačních materiálů na dobu jejich záruky, jsou 

fenomény současné doby a bez poznání mechanismů fungování včetně 

srovnávacích studií, není možné pojmenovat klíčové vlastnosti a jejich vliv na 

funkčnost a životnost hydroizolačních povlaků, a to nejen u plochých střešních 

plášťů. 

 

 Zvolené téma považuji za vysoce aktuální, zejména v kontextu 

současného stavu poznání chování hydroizolačních materiálů na asfaltové 

bázi. 

 

 



b) Splnění cílů dizertační práce 

 

Hlavním cílem disertační práce bylo stanovení adheze spojů asfaltových pásů 

mechanicky kotvených včetně parametrů, které tuto adhezi ovlivňují. 

 

Cíle tohto zadání byly splněny, spíše však přeplněny, protože v disertační práci 

jsou uvedené i širší souvislosti, včetně srovnání s chováním hydroizolačních povlaků 

ze syntetických fólií, mechanicky kotvených. 

 

Z hlediska cílů disertační práce konstatuji, že tyto cíle byly bez výhrad 

splněny a to jak po obsahové, tak i formální stránce.  

 

c) Realizace vědeckých experimentů a jejich vyhodnocení, konkrétní přínos 

doktoranda 

 

Zvolená metoda/metody plně odpovídají zadání a při současných možnostech 

poskytují maximální možné informace k zadané problematice. 

Členění práce je logické na základě obecných informací jsou stanoveny cíle 

práce, včetně metodiky získávání technických informací experimenty. Experimenty 

jsou jasné a jednoznačně popsány včetně výběru a přípravy zkušebních vozorků. 

 

Ve druhé kapitole této dizertační práce, jsou uvedeny obecné informace 

související s disertační prací. Tyto informace jsou logicky a přehledně zpracovány. 

Jedinou poznámku mám k modifikátorům, kde jsou uvedeny dva základní druhy 

modifikátorů SBS a APP, ale nejsou zmiňovány směsné nebo alternativní 

modifikátory, které vylepšují technické vlastnosti jmenovaných.  

Velmi významným poznatkem je srovnání technických vlastností jednotlivých 

materiálů v kombinaci s dosaženými výsledky, které byly získány experimentálním 

měřením. 

 

 V rámci této práce bylo provedeno dostatečné množství správně 

zvolených experimentů, které umožňují správnou interpretaci výsledků a jejich 

závěrečné vyhodnocení, včetně použití v praxi. 



d) Význam pro současnou stavební praxi a rozvoj tohto oboru vědecké 

činnosti 

 

Předmětná disertační práce je komplexní, pracuje  s výrazným množství faktorů, 

které ovlivňují získané výsledky.  

Velmi významný je vzorek zkušebních materiálů, který pokrývá obvykle 

používané materiály. Tato množina je správně zvolena a odráží současný stav na 

českém stavebním trhu. 

 

Statisticky nejvyšší procento reklamací je v oblasti systémů vodotěsných izolací, 

zejména střešních plášťů. Jakékoliv téma v oblasti střech a jejich vodotěsných izolací 

je velmi významné. Technologie mechanického kotvení patří k těm novým, tedy 

jakékoliv informace v této oblasti považuji za velmi důležité. 

 

Z hlediska významu pro současnou stavební praxi považuji tuto práci za 

velmi přínosnou a použitelnou pro současnou praxi. 

 

      Použitelnost pro praxi, zejména expertní, považuji za velmi významnou. Osobně 

právě zpracovávám znalecký posudek na tuto problematiku a prosím o možnost 

vrácení dizertační práce později, po dokončení tohto posudku, protože bych rád 

v tomto posudku použil výsledky dizertační práce pan ing. Tomáše Petříčka. 

  

e) Připomínky a otázky k disertační práci 

 

 Po formální a jazykové stráce považuji práci za výborně zpracovanou 

a to bez výhrad. 

 

K předložené disertační práci nemám žádné připomínky a otázky, které by bylo 

nutné zahrnout do vlastní disertační práce.  

 

 Přípomínky, resp. otázky jsou spíše rozšiřujícího charekteru, nebo námětem 

pro další disertační práce.  

 V disertační práci jsou srovnávány jednotlivé zkoušené materiály podle 

množství modifikátorů, vliv plniv zde není zkoumán. Upozorňuji, že plniva, zejména 



méně hodnotná, jako elektrárenský popílek, mají negativní vliv na kvalitu 

hydroizolačního matriálu a to zejména na rozlupčivost (delaminaci) těchto materiálů. 

V současné době je toto – tedy zkoumání vlivu plniv na kvalitu hydroizolačního 

materiálu – velmi významným tématem. Trendy výrobců (ve shodě s panem 

ing. Tomášem Petříčkem) na zlevňování výrobků jsou velmi kontraproduktivní a mají 

výrazný vliv na životnost výsledného hydroizolačního materiálu, a to jak asfaltového 

tak i syntetického fóliového.. 

 

a) Uvítal bych stanovení limitů pro mechanicky kotvené hydroizolační materiály, 

a to jak z hlediska maximálních vlastností, tak i z hlediska minimálních, 

nepodkročitelných vlastností. Tj. jak si představuj pan doktorand ideální 

mechanicky kotvený asfaltový pás.   

b) V předložené disertační práci není uveden vliv teploty na pevnosti spojů ani 

asfaltových ani fóliových materiálů, ani z hlediska pevnosti, ani z hlediska vlivu 

mechanického kotvení;  

c) Jedním ze zajímavých námětů dalších disertačních prací by bylo srovnání 

chování afaltových a fóliových mechanicky kotvených hydroizolačních 

materiálů, zejména s ohledem na to, že fólie mají obvyklou výztužnou vložku 

polyestervou kolem 120 g/m2 a u asfaltových hydrozolačních materiálů 

pracujeme s vložkami 180 g/m2 a více; 

d) V celé práci při experimentech se pracuje se statickým namáháním spoje, bylo 

by velmi zajímavé mít pro srovnání namáhání spoje pomocí dynamického 

namáhání, případně ještě kombinované s teplotou. V tomto případě by bylo 

možné mít komlexní řadu vyzkoušeného materiálu, který by poskytl informace 

o chování hydroizolace při pestřejším namáhání než je uvedeno v disertační 

práci. 

 

Poznámky a otázky jsou formální a doplňující nic neměnící na výborném 

hodnocení této práce. 

 

 

 

 

 



f) Závěr 

 

Pan ing. Tomáš Petříček prokázal touto zpracovanou disertační prací, že 

má vynikající teoretické a praktické znalosti z oblasti hydroizolačních 

materiálů, zejména asfaltových a doporučuji jeho disertační práci k obhajobě. 

Po jejím obhájení doporučuji jejím zpracovateli udělení vědeckého titulu 

philosophie doctor (Ph.D.). 

 Disertační práce, kterou jsem měl tu čest oponovat, je velmi rozsáhlá, ale 

zároveň přehledná a technicky naprosto správná s tím, že bylo použito maximální 

možné množství experimentů. Dokládá, že doktorand pan ing. Tomáš Petříček 

zpracoval a využil všechny možnosti, které při zpracování měl.  

 Vyhodnocení experimentů je správné i s tím, že jsou naznačeny možnosti 

další prací a rozvíjení poznatků v této oblasti hydroizolační materiálů. 

 Výsledky disertační práce je  jsou použitelné pro praxi, ale i pro další práce 

v oblasti hydroizolačních materiálů, zejména mají význam v oblasti defektoskopie 

a posuzování poruch hydroizolačních materiálů. 

 

 

 

v Praze 15.6.2014 

 

 

                  Ing. Marek Novotný, Ph.D. 

 
 

 

 

 

 


