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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce: Návrh konzolového čtyřsedáku vozidla metra
Jméno autora: Bc. Tomáš Hlavajčík
Typ práce: diplomová
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS)
Katedra/ústav: Ústav konstruování a částí strojů
Oponent práce: Ing. Vladimír Kofroň
Pracoviště oponenta práce: Siemens, s.r.o., Siemensova 1, 155 00, Praha 13

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání Zvolte položku.
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Zvolená diplomová práce představuje komplexní konstrukční a výpočtovou úlohu. Rozsahem a komplexností úloh, které je
při řešení konstrukce nutno provést, patří návrh sedačky včetně upevnění ke složitým úlohám. Na této úloze se běžně u
výrobce kolejových vozidel podílí tým odborníků na konkrétní úlohy. Součástí zadání je i návrh typového řešení elektrické
jednotky metra.

Splnění zadání Zvolte položku.
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
Vypracovaná diplomová práce splňuje všechny body zadání tak, jak byli předepsány. Diplomová práce strukturovaně,
přehledně a úplně nastiňuje postup návrhu konstrukce čtyřsedáku ve vozidlech Metra pro zvolenou destinaci. Student
provedl přehledně i rešerši norem a předpisů, které buďto je nutno splnit, nebo se k nim přihlíží. Diplomovou práci by bylo
vhodné doplnit o posouzení materiálových vlastností a požadavků na sedadla, případně vypíchnout přednosti konkrétních
potahových materiálu. Vhodné by bylo i posoudit konstrukci a nastínit možná konstrukční řešení z pohledu problémů dnešní
doby, především pak vandalismus a terorismus.

Zvolený postup řešení Zvolte položku.
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Zvolený postup řešení je v rozsahu pro diplomovou práci odpovídající, v rámci konzultací a samostudiem dokázal správně
analyzovat početně navrženou konstrukci. Pro kompletnost ověření únosnosti konstrukce je zapotřebí provést kontrolu
konstrukce na únavu přesně tak, jak nastínil student v závěru diplomové práce. Tato úloha je sama o sobě dost obsáhlá a
v praxi je prováděna specialistou.

Odborná úroveň Zvolte položku.
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat
získaných z praxe.
Z pohledu odborných znalostí je vypracovaná diplomová práce odpovídající stupni praxe a vzdělání. Student skloubil jak
informace získané studiem na VŠ, informace poskytnuté při konzultacích i informace získané samostudiem k tématu do
komplexního celku.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce Zvolte položku.
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Formální stránka, prezentační vyjádření, typografická i jazyková úroveň odpovídá nárokům na diplomovou práci.
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Výběr zdrojů, korektnost citací Zvolte položku.
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními
zvyklostmi a normami.
Student přistupoval k získávání informací a k práci s nimi korektně, samostatně a aktivně. Vybrané citované zdroje jsou
správné a odpovídají stavu techniky. Práce s nimi korektní a správná. Pro účely práce jsou zvolené zdroje dostačující.

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.
Diplomovou práci po prostudování hodnotím velmi pozitivně a kladně. Způsob provedení, analytické zpracování a
kompletnost, až na některé z mého pohledu opomenuté body, hodnotím velmi pozitivně. Zpracování diplomové práce velmi
dobře nastiňuje stupeň dosaženého vzdělání.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí.

Při hodnocení diplomové práce je přihlíženo k celému obsahu, nelze vymínit části, které by měli na hodnocení
větší vliv. V diplomové práci mi částečně chybí posouzení materiálových vlastností  potahových materiálů anebo
jiných provedení. Chybí mi otisk vlivu dnešní doby do diplomové práce.
Vhodné otázky jsou právě tyto. Jak přistupovat k potahovým materiálům v tomto případě, vhodná jiná řešení, jak
by bylo možno konstrukci dále doplnit s ohledem na bezpečnostní situaci v dnešní době.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře.

Datum: 12.7.2017 Podpis: Ing. Vladimír Kofroň


