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POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce: Konzola trojsedáku příměstské elektrické jednotky
Jméno autora: Miroslav Thuma
Typ práce: diplomová
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS)
Katedra/ústav: U12120
Vedoucí práce: Ing. Jan Kalivoda, Ph.D.
Pracoviště vedoucího práce: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, U12120

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
Zadání náročnější
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Práce vyžadovala aplikaci řady znalostí z různých oblastí, počínaje koncepčním návrhem kolejového vozidla a znalost 
příslušných předpisů a norem, přes základní dimenzování svařované konstrukce pomocí analytických výpočtů, vlastní 
konstrukční návrh svařence konzoly trojsedáku, po výpočet namáhání konstrukce metodou MKP a optimalizaci konstrukce 
na základě výsledků MKP analýzy. Zadání práce bylo přesně vymezeno a jednoznačně ohraničeno, což vypracování DP 
nepochybně usnadnilo.

Splnění zadání splněno
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. 
Práce je zpracována velmi účelně, až minimalisticky avšak zcela splňuje všechny body zadání. 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce.
Student přistupoval ke zpracování zadání aktivně, řešení konzultoval jak s vedoucím práce, tak se zadavatelem – Siemens 
s.r.o.  

Odborná úroveň C - dobře
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe.
V práci autor vhodně využil znalostí nabytých dosavadním studiem, zejména z oblasti konstruování, pružnosti a pevnosti a 
technologie výroby. Dále využil svých praktických zkušeností a kontaktů získaných v rámci stáže ve firmě zadavatele. Ke 
zpracování zadání nebylo třeba provádět rozsáhlé rešerše a studium odborné literatury, postačily znalosti nabyté v rámci 
studia a znalost předpisů definujících zatížení sedaček kolejových vozidel ve Velké Británii. Autor nejde příliš do hloubky 
problému, např. MKP výpočty by bylo vhodné doplnit o modální analýzu, případně posouzení vlivu deformace konzoly 
vlivem jejího zatížení na zakrytování a ostatní díly interiéru, návaznost zakrytování konzoly a obložení skříně je v práci pouze 
schematicky naznačena, výpočet šroubových spojů postrádá návrh utahovacích momentů apod. 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
K práci nemám po formální a jazykové stránce. Graficky je zpracována účelně a přehledně. Svým rozsahem je práce velmi 
předně zacílena na splnění zadání a neklade si ambice na podrobnější zpracování problematiky nad jeho rámec. 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně
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 
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vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami.
Autor využil ke zpracování všechny relevantní zdroje a odkazuje na ně v souladu s citačními zvyklostmi.

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.
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  

K práci mám následující připomínky a doplňující otázky: 
 Str. 26, Obr 7.2 – reakce v uvolnění podpěry jsou chybně označeny. 
 Str. 27, Obr. 7.3 – ve schématu se zatěžujícími silami chybí reakce v bodě A, průběhy momentů a sil 

v nosníku neodpovídají zakreslenému zatížení. 
 Na str. 40 autor konstatuje, že zatížení v příčném směru nekontroloval, protože sedadla nejsou vybavena 

opěrkami rukou. Prosím o vysvětlení. 
 Str. 44 – jsou voleny šrouby třídy 8.8. Předpětí ve šroubech teoreticky nezpůsobí překročení meze kluzu u 

šroubu této pevnostní třídy, avšak s velmi malou mírou bezpečnosti a významně překračuje doporučené 
hodnoty. Navíc v práci není řešeno, jak se tohoto předpětí dosáhne, tj. není předepsán utahovací moment 
šroubů. Vzhledem k rozptylu součinitele tření mezi hlavou šroubu a dalšími díly je třeba utahovací 
moment nastavit tak aby bylo požadovaného předpětí zaručeně dosaženo. Prakticky to znamená, že ve 
většině případů je předpětí šroubu podstatně vyšší než teoretická výpočtová hodnota. Pro daný šroubový 
spoj by bylo vhodné zvolit šrouby vyšší pevnostní třídy. 

 Str. 45 – pro uchycení konzoly do bočnice jsou zvoleny šrouby M12x1. Proč byly voleny nestandardní 
šrouby s jemným závitem? 

 Sestavný výkres není příliš přehledný. Kusovník výkresu je uveden pouze v textu práce, což znesnadňuje 
orientaci na výkrese. 

Autor se v práci zaměřil na splnění zadání, což se mu podařilo. Na druhou stranu lze konstatovat, že zadání bylo 
možné zpracovat detailněji, ambicióznějším způsobem. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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