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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Studie rekonstrukce skříně tramvaje T3 na nákladní verzi 
Jméno autora: Matěj Dynybyl 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: U12120 
Oponent práce: Ing. Jan Kalivoda, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT v Praze, Fakulta strojní 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce vyžadovala podrobné seznámení se s konstrukcí hrubé stavby skříně tramvaje T3. Vzhledem k nekompletní 
výkresové dokumentaci, kterou měl autor k dispozici, bylo nutné vyvinout vlastní iniciativu v získání všech podkladů. 
Vlastní náplní práce je zejména výpočet namáhání spodku skříně tramvaje provedený klasickými metodami pružnosti a 
pevnosti a konstrukční návrh jednoduchého uzlu – platformy pro upevnění kontejneru. 

 

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 splňuje všechny body zadání. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Zvolený postup odpovídá cílům práce, podkladům, které byly pro její vypracování k dispozici, rozsahu bakalářské práce a 
znalostem a dovednostem nabytým dosavadním studiem autora. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
K naplnění cílů práce bylo nezbytné získat podrobné informace o konstrukci hrubé stavby skříně tramvaje T3. Student 
prokázal schopnost samostatně přistupovat k řešení technického problému a získat potřebné informace. K řešení práce 
bylo nezbytné aplikovat základní znalosti z pružnosti a pevnosti, využití CAD systému pro vytvoření 3D modelu spodku 
tramvaje a výkresové dokumentace platformy. Typový výkres vozidla nesplňuje všechny náležitosti typového výkresu 
kolejového vozidla. Chybí zejména čelní pohled a kóty některých základních rozměrů (např. rozvor podvozku, vzdálenost 
otočných čepů, průměr kola atd.) Sestavný výkres platformy vykazuje řadu nedostatků, zejména chybí jednotný kusovník a 
jednotné číslování pozic. Na každém listu výkresu je separátní kusovník, ale pozice č. 1 na prvním listě, neodpovídá pozici 
č. 1 na dalších listech atd. Struktura sestavy je nelogická a technologicky nevhodná, neboť v jedné sestavě jsou pozicovány 
jak montážní celky, tak některé komponenty jednotlivých svařenců. Návrh platformy se zabývá pouze volbou koncepce z 
hlediska použitých polotovarů a technologií, postrádám výpočet pro základní dimenzování dílů a šroubových spojů 
zvoleného řešení. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je po grafické stránce na velmi dobré úrovni, občas se v ní vyskytují pravopisné chyby (např. shoda přísudku s 
podmětem na prvním řádku str. 10), nebo nepřesné či neodborné výrazy (např. str. 15, bod 5, použití termínu "namáhání" 
místo "opotřebení", str. 34 název kapitoly "Pružný modul průřezu v ohybu"). 
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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 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 všechny relevantní a dostupné zdroje informací a korektně na ně odkazuje. 

 

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, 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. 
Pro splnění zadání práce musel autor získat řadu informací nad rámec absolvovaného studia, podrobně se 
seznámit s konstrukcí tramvaje T3 a využít své znalosti nabyté dosavadním studiem a to zejména z pružnosti a 
pevnosti, konstruování a částí strojů. Práce obsahuje velmi dobře zpracovanou rešerši i popis problematiky svozu 
komunálního odpadu a možnosti využití nákladních tramvají v jeho přepravě. Slabinou práce je naopak zpracování 
výkresové dokumentace. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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