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POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Návrh čelního nouzového výstupu příměstské jednotky  
Jméno autora: Bc. Pavel Andrýs 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: U 12 120 – Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 
Vedoucí práce: Doc. Ing. Josef Kolář, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: U 12 120 – Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání diplomové práce bylo definováno ve spolupráci s firmou Siemens.  Hodnotím ho jako náročnější neboť, problematika 
řešení čelního nouzového výstupu představuje v případě bezbariérového provedení speciální koncepční řešení, které, jak 
vyplynulo po prostudování řady legislativních požadavků, není normativně výrazně definované a vyžaduje od studenta 
kreativitu a tvůrčí potenciál, podložený „citem“ pro konstrukci.   Vypracování DP vyžadovalo prokázání osvojení určitých 
dovedností s tvorbou 3 D konstrukčních modelů a jejich převedení do 2D výkresové dokumentace. Student také musel 
prokázat určitou dávku zvládnutí konstruktérských poznatků. 
 
Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 
Zadáním diplomové práce bylo studentu uloženo vypracovat rešerši na téma Legislativní požadavky na evakuaci osob a 
základní principy řešení evakuace u kolejových systémů (Tram to Train, Train to Train).  Vypracovat typový výkres čelního 
vozu příměstské jednotky. Provést analýzu výhledových poměrů a řešení řídícího pultu strojvedoucího při integraci 
nouzového čelního výstupu do čela jednotky. Ke zpracování rešerše nemám zásadní připomínky.  
Studie navrženého modelu nouzového výstupu měla být zpracována ve formě 3D modelu, doplněného sestavným výkresem 
zástavby nouzového výstupu a řídícího pultu do čela jednotky. Rovněž k těmto požadovaným úkolům, tj. k vytvořenému 3D 
modelu čela jednotky s nouzovým výstupem nemám výrazných připomínek. Pouze na sestavném výkresu mohlo být více 
rozkresleno rozmístění jednotlivých ovládacích prvků na pultu strojvedoucího. Dále měl být konstrukční návrh podpořen 
pevnostním výpočtem hlavních prvků komponent nouzového výstupu.  Diplomant se v této části omezil pouze na základní 
rozbor namáhání nosného rámu, který je ve zjednodušené formě řešen jako staticky určitý.  Menší výhrady mám k tomu, že 
pevnostní výpočty by si zasloužily i jiné prvky konstrukce, např. spojovací čepy, zkrutné pružiny.  Tím by student prokázal, že 
je schopen provádět základní pevnostní výpočty běžných strojních součástí.    
 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - 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 byl při zpracování tématu diplomové práce vcelku aktivní, i když na počátku mu poměrně delší čas trvalo, než do 
problematiky řešení nouzových výstupů hlouběji proniknul. Své poznatky a nápady průběžně a vcelku pravidelně 
konzultoval. Na konzultace se snažil přijít připraven. Na jednu stranu mu nelze upřít aktivní přístup k řešení problematiky 
diplomové práce, na druhou stranu však byla patrná jeho nezkušenost s aplikací postupů používaných v pevnostním 
dimenzování konstrukcí. V této oblasti si nadále musí své znalosti doplňovat, aby se mohl dále zlepšovat, neboť znalosti 
získané z absolvovaného studia jsou pouze uspokojivé a student má malé zkušenosti s jejich správným aplikováním v praxi. 
Domnívám se, že předložená DP dokumentuje velmi dobrou orientaci studenta v dané problematice.  Zpracování diplomové 
práce odpovídá průměrným schopnostem a odborným znalostem, které si student osvojil v průběhu bakalářského studia na 
Dopravní fakultě ČVUT a magisterského studia na Strojní fakultě ČVUT. Předloženou diplomovou prací prokázal, že je 
schopen samostatně řešit dílčí technické úkoly. Dobře zvládá práci s 3-D CAD systémy. Konstatuji, že student je schopen 
samostatné tvůrčí práce a nelze mu upřít snahu dosáhnout v dobrém tvůrčím pracovním kolektivu dalšího odborného růstu.     
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Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Předložená diplomová práce má z hlediska konstrukční studie dobrou odbornou úroveň a vytvořená studie nouzového 
čelního výstupu má předpoklady pro další technický vývoj.  Je třeba jí více doplnit pevnostními výpočty. Provedený 
konstrukční návrh plně odpovídá znalostem získaných odborným studiem v magisterském studijním programu nebo z 
informací z odborné literatury. Student prokázal schopnost s těmito informacemi vhodně a úspěšně pracovat. 
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazykovou a především typografickou úroveň předložené diplomové práce hodnotím na velmi dobré úrovni.  Komentář 
zvoleného konstrukčního řešení je popsán srozumitelně a je vhodně proložen obrázky z 3D – modelu, které výrazně 
přispívají k názornému výkladu.  
 
Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Práce používá citované zdroje, které jsou v textu a u použitých obrázků řádně uvedeny.  Způsob uvedení citací je 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. 
Předložený konstrukční návrh má potenciál dále jej ve spolupráci s firmou Siemens, pokud do ní po absolvování student 
nastoupí, dořešit a rozvinout do přípravy výroby. Kladně hodnotím i experimentální pokusy studenta stručně 
zdokumentované v kapitole 9.4. 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Předložená práce má velmi dobrou grafickou úroveň vytvořeného modelu návrhu řešení čelního nouzového 
výstupu. Větší pozornost mohla být ještě věnována vlastnímu řešení pultu strojvedoucího a pevnostním výpočtům 
jednotlivých konstrukčních prvků modelu nouzového výstupu. Na druhou stranu je nutné ocenit vytvoření 3D-
modelu čelního bezbariérového nouzového výstupu příměstské jednotky.   
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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