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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
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Vedoucí práce: Doc. Ing. Josef Kolář, CSc. 
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadáním bakalářské práce bylo uloženo: 
- zpracovat rešerši příkladů použití nákladních tramvají ve světě 
- vytvořit model spodku vozu tramvaje T3  a potřebných úprav skříně pro přepravu speciálního kontejneru pro 
převoz směsného komunálního odpadu 
- provést hmotnostní analýzu skříně nákladní tramvaje T3 a stanovit zatížení spodku vozu 
- navrhnout koncept tramvajové soupravy na bázi vozů T3 
- navrhnout platformu (pomocný rám) umožňující převoz speciálního kontejneru na tramvaji T3 a plošinových 
železničních vozech. 
 
Řešení nákladní tramvaje T3 mělo být doloženo zjednodušeným typovým výkresem tramvaje. Zadání práce 
považuji za náročnější, neboť student zatím neabsolvoval žádné specializované přednášky v oboru konstrukce 
kolejových vozidel a všechny odborné informace čerpal z doporučených podkladů a z absolvovaných konzultací. 
 
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. 
Bakalářská práce je zpracovaná ve formě textové zprávy o 44 stranách s 39 obrázky a se čtyřmi přílohami. K práci 
je v příloze přiložen zjednodušený typový výkres BP –T3- 001a čtyři pohledové výkresy na navrženou platformu. 
Požadovaná rešerše je přehledně zpracovaná a dokumentuje příklady použití nákladních tramvají v Drážďanech, 
ve Lvově, v Zurichu a ve Vídni. 
Ve čtvrté kapitole bakalářské práce, nazvané „Teoretická část“, je popsána problematika vytvoření modelu spodku 
tramvaje T3, dále jsou v ní definovány základní koncepty souprav Cargo tramvají T3 a zhodnocení využitelnosti 
jejich ložné plochy. V této kapitole je popsána základní představa úpravy tramvaje na řešení T3 Cargo. 
K navrženému řešení prostředního vozu tramvajové soupravy (kapitola 4.5) mám technickou poznámku, že dané 
řešení přetěžuje stávající tramvajové podvozky. Vložený vůz by musel být navržen jako kloubový šestinápravový 
vůz s uspořádáním pojezdu Bo´2´Bo´.   
V páté kapitole jsou studentem zhodnoceny tři varianty platformy, tj. pomocného rámu. Je provedena jednoduchá 
multikriteriální analýza navržených konstrukcí. Dále je studentem rozpracována „Rámová konstrukce“ platformy 
a je analyzována její kompatibilita s hlavním rámem tramvaje T3  a s plošinovým vozem Sggrss 80 .́ 
V šesté kapitole „Výpočtová část práce“ je provedena hmotností bilance Cargo tram T3. Jsou stanoveny svislé 
reakce na podvozky, byly stanoveny průřezové charakteristiky rámu Cargo tram T3, na rovinném modelu 
(nosníku) byl propočítán průběh ohybového momentu a posouvajících sil působících na spodek tramvajového 
vozu zesíleného pomocným rámem, tj. přivařenou platformou.  Za tímto účelem si student vytvořil vlastní 
výpočetní program, jehož výsledky porovnal s výsledky z programu SkyCiv.  
Sedmá, závěrečná kapitola představuje studentův komentář splnění úkolů zadání bakalářské práce a obsahuje další 
doporučení k případným dalšímu postupu vývoje Cargo tramvaje na bázi vozu T3.   
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Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Předložená bakalářská práce odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na bakalářskou práci studentů TZSI.  
Rešerše je přehledná. Stanovení základních průřezových charakteristik spodku vozu, průběhu posouvajících sil a 
ohybových momentů dokumentuje velmi dobrou schopnost studenta zpracovat informace z odborné literatury, 
výkresových podkladů, konzultací a orientovat se v nich. Bakalářská práce prokazuje velmi dobrou schopnost 
studenta vcelku samostatně a vhodně aplikovat poznatky, které získal v průběhu bakalářského studia, do 
pevnostních výpočtů jednoduchých strojních součástí.   
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Textová část bakalářské práce má logicky uspořádanou strukturu. Průvodní komentář textové zprávy je 
srozumitelný. Textová zpráva je přes drobné chyby (chybějící písmenka) srozumitelná a na dobré jazykové úrovni. 
Typografické provedení práce je na výborné úrovni. Drobnou výtku mám k tomu, že číslo výkresu platformy je 
totožné s číslem typového výkresu. Konstatuji, že rozsah práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou 
práci vytvořenou studentem ve studijním programu TZSI. 
 
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. 
Vlastní obrázky lze v textu bakalářské práce přesně odlišit od převzatých. Rovněž převzaté informace lze vcelku 
dobře odlišit od vlastních komentářů a výsledků.  Nedomnívám se, že by student porušil pravidla citační etiky. 
 
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. 
Z provedených výpočtů je patrné, že bude patrně vhodné navrhnout nový hlavní rám skříně Cargo tramvaje T3. 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Bakalářská práce splňuje všechny body zadání. Vzhledem k aktivní snaze studenta proniknout do nelehké 
problematiky bakalářské práce, hodnotím předloženou závěrečnou práci klasifikačním stupněm  
 

B - velmi dobře. 
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