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Úlohou diplomanta bylo vypracovat návrh asfaltových směsí do ložné vrstvy krytu 

netuhé vozovky podle platných norem a předpisů, zejména podmínkám ČSN EN 13108-1 

Asfaltové směsi a zkoušení dle řady norem ČSN EN 12 697. Daný úkol splnil v plném 

rozsahu a diplomovou práci odevzdal v požadovaném termínu. Předložená diplomová práce 

odpovídá v plném rozsahu zadání, všechny provedené zkoušky jsou podrobně popsány a 

doloženy výsledky laboratorních a terénních zkoušek.  

Struktura diplomové práce odpovídá logickým vazbám jednotlivých řešených oblastí. 

Diplomová práce je vhodně členěná a přehledná, postupy zkoušek jsou převzaty z příslušných 

norem dost podrobně, doloženy fotografiemi z laboratoře a terénu, překlepy se nevyskytují, 

přílohy jsou přehledné. Diplomant k vypracování diplomové práce přistupoval zodpovědně a 

cílevědomě, čehož důkazem jsou velmi dobrá technická řešení návrhů směsí a vzorná grafická 

a přehledná úroveň závěrečné zprávy. Předložená diplomová práce je po odborné a technické 

stránce bez připomínek. Největší část práce provedl diplomant prakticky přímo v laboratoři, 

což v práci shrnují jednotlivé výsledky laboratorních zkoušek.  

Výsledkem diplomové práce jsou dále protokoly o provedených zkouškách asfaltové 

směsi do ložné vrstvy krytu vozovky v laboratořích TPA s.r.o, Ostrava a TPA s.r.o., 

Olomouc, kde veškeré návrhy a měření vykonával. Při vypracovávání diplomové práce 

diplomant hodně využíval odbornou literaturu, možnost konzultací a výpočetní techniku při 

zpracování výsledků laboratorních zkoušek, což mu umožnilo vypracovat některé přílohy 

v nadstandardní kvalitě.  

Pro svědomitý přístup k vypracování diplomové práce, výbornou technickou a 

grafickou úroveň řešení a na základě toho, že diplomant přistupoval k řešení diplomové práce 

pečlivě a zodpovědně, hodnotím jeho diplomovou práci jako výbornou a proto: 

 

předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji 

 

výborně  

 

 

V Ostravě dne: 9. prosince 2011       


