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POSUDEK OPONENTA

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Pohon tramvajového kola pomocí ojničkové spojky 
Jméno autora: David Folwarzcný 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 
Oponent práce: Ing. Vojtěch Dybala 
Pracoviště oponenta práce: Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Bakalářská práce vypracovaná panem Davidem Folwarzcným se na 47 stranách zabývá návrhem ojničkové spojky. Úloha je 
specifikována pro pohon tramvajového kola. Zadání hodnotím jako náročnější, neboť k jeho splnění je potřeba komplexního 
přístupu.    
 

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. 

V úvodu své práce autor definuje dva hlavní cíle práce. Po úvodu následuje první hlavní část, kterou je rešerše. V rešerši jsou 
popsány jak principy fungování ojničkových spojek, tak jejich aplikace v pohonech tramvají v rámci části rešerše, která 
pojednává obecně o pohonech tramvají. Druhou hlavní část bakalářské práce představuje návrh mechanismu ojničkové 
spojky. Návrh je proveden od rozvahy zástavbových rozměrů a zatížení až po konkrétní konstrukční řešení. Na základě výše 
uvedeného lze konstatovat, že zadání a vytčené cíle jsou splněny. 
 

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

Postup vypracování práce, který autor zvolil, lze označit za správný. Dle mého názoru je totiž vypracován s logickou 
posloupností a návazností. V rešeršní části, kapitola 2 a 3, to znamená nejprve seznámení s typy ojničkových spojek a jejich 
principy fungování a následně uvedení praktického využití v pohonech tramvajových vozidel. V návrhové části autor začíná 
se základní rozvahou. V této rozvaze v kapitolách 4 a 5 prezentuje základní analýzu zástavbových rozměrů pro ojničkovou 
spojku a rozbor silových účinků působících na ojničkovou spojku. Ty jsou hlavními parametry pro návrh a pevnostní kontrolu 
navržených dílů mechanismu ojničkové spojky v kapitolách 6 a 7. 

 

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. 
Ve své bakalářské práci využil pan Folwarzcný jak znalostí o principech fungování pohonů kolejových vozidel a ojničkových 
spojek a znalostí o silových a pevnostních výpočtech získaných studiem, tak informací nabytých z publikací uváděných 
v kapitole 9. 
Z odborného hlediska by bylo vhodné dodržovat jednotné označování veličin. Konkrétně na Obr. 5 označování posuvů jako 
vektorů. Jedná-li se o převzatý obrázek jiného autora, jako v tomto případě, tak by bylo vhodné jej překreslit. Dále 
k přehlednosti Obr. 7 by jistě přispělo, kdyby v něm byly zakresleny parametry e (maximální délka), L (délka ojnice), a (rozteč 
ojniček), které jsou zmíněny v textu výše. 
Pryžokovový kloub v ojničce, na Obr. 29 v kapitole 6.1.3 reprezentované schematicky jako nalisované silnostěnné nádoby, je 
zjednodušen na mezikruží o konstantním modulu pružnosti v tahu E odpovídající oceli. Toto není korektní náhrada 
s ohledem na pryžovou část kloubu. 
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
K formální úrovni nemám připomínek. Z hlediska jazykové úrovně lze poukázat pouze na nevhodně zvolený výraz „pár“ užitý 
v kapitole 3. Vhodnější je slovo několik.  Z hlediska rozsahu plní bakalářská práce pana Folwarczného nároky kladené na 
bakalářskou práci. 

 

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. 
Pan Folwarzcný si k řešení práce zajistil dostatečné množství studijních podkladů a literatury. Použité zdroje informací využil 
při řešení výpočtů a teoretické části práce, sepsání rešerše i při praktickém návrhu. Z hlediska citační etiky a citací samotných 
neshledávám v bakalářské práci pana Folwarczného žádné závady. 
 

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. 
Úroveň dosažených výsledků celé práce je výborná s výjimkou výpočtu kvadratického momentu Jmin I profilu dle vztahu (11) 
v kapitole 6.1.2. S ohledem na zavedený tvar profilu a jeho orientaci vůči ose z dle Obr. 25 jsou špatně uvedeny hodnoty 
rozměrů a a c v textu níže. Měli by být opačně. Z hlediska výsledného výpočtu součinitele bezpečnosti to však naštěstí 
nevede k negativnímu výsledku. Poslední drobnou připomínkou je chybné označení jednotky u veličiny obsah v kapitole 11. 

 

 

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. 

 

Pan David Folwarzcný přistoupil k řešení tématu své bakalářské práce komplexně a systematicky. Z toho plyne i 
přehlednost práce a jejích výstupů. Téměř všechny prezentované výsledky naplňují zadání práce na dobré 
odborné úrovni a jsou akceptovatelné. Nesrovnalosti, které se objevili, jsou uvedeny v hodnocení jednotlivých 
kritérií a mohou být objasněny zodpovězením následujících dotazů. 

 

V průběhu obhajoby by se měl student vyjádřit k následujícím otázkám, aby vyjasnil zjištěné nesrovnalosti. 

1) Jaké jsou správné rozměry a a c I profilu dle Obr. 25? 
2) Jaká úvaha vedla k nahrazení pryžokovového kloubu silnostěnnou nádobou s konstantním modulem 

pružnosti v tahu E oceli při výpočtu nalisování, viz Obr. 29? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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