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POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Pohon tramvajového kola pomocí ojničkové spojky 
Jméno autora: David FOLWARCZNÝ 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: U 12120 – Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 
Vedoucí práce: Doc. Ing. Josef Kolář, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: U 12120 – Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce považuji za průměrně náročné, 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. 
Zadáním bakalářské práce bylo uloženo: 
- zpracovat rešerši konstrukčního řešení točivého momentu u plně odpružených pohonů tramvajových kol 
- vytvořit analýzu zástavbových rozměrů pro použití ojničkové spojky 
- provést kinematickou analýzu potřebného rozsahu pohybů ojničkové spojky 
- rozbor silových účinků působících na ojničkovou spojku 
- navrhnout konstrukční řešení pohonu tramvajového kola pomocí ojničkové spojky. 
 
Bakalářská práce je zpracovaná ve formě textové zprávy o 47 stranách se 42 obrázky. K práci jsou přiloženy dva 
výkresy, tj. výkres zástavbových rozměrů a sestavný výkres ojničkové spojky. 
Požadovaná rešerše je zpracována přehledně. Stručně dokumentuje využívaná řešení ojničkových spojek u plně 
odpružených pohonu dvojkolí hnacích kolejových vozidel. Předkládá porovnání pohonů dvojkolí u klasických 
tramvají a plně odpružených pohonů u nízkopodlažních tramvají. Ve čtvrté kapitole bakalářské práce je provedeno 
jednoduché posouzení zástavbových rozměrů pro použití ojničkové spojky. V páté kapitole jsou vypočteny vnější 
silové účinky. K výpočtům nemám připomínky. V následné šesté kapitole je zdokumentován konstrukční návrh 
jednotlivých komponent navržené ojničkové spojky. Rozsah provedených pevnostních výpočtů považuji za 
správný, srozumitelný a přiměřený. V krátké sedmé kapitole je proveden návrh upevnění ojničky v paletě. Je 
provedená kontrola čepů na střih a na otlačení. V závěrečné osmé kapitole hodnotí student splnění úkolů 
bakalářské práce a obrázkem z vytvořeného modelu je ukázáno zamontování ojničkové spojky do tramvajového 
kola.  Konstatuji, že student předloženou bakalářskou prací splnil všechny body zadání. 
 
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 kladeným na bakalářskou práci studentů TZSI.  Stanovení 
silových účinků a provedené pevnostní výpočty dokumentují dobrou schopnost studenta zpracovat informace 
z odborné literatury a z 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 návrhu 
jednoduchých strojních součástí. Drobnou výtku mám, že v bakalářské práci mohl být uveden maximální výkon a 
maximální otáčky, na které je spojka navržena.  
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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. 
Textová část bakalářské práce má logicky uspořádanou strukturu. Průvodní komentář textové zprávy je 
srozumitelný s minimem překlepů a na velmi dobré jazykové úrovni. Typografické provedení práce je na výborné 
úrovni. 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. 
Student v průběhu řešení bakalářské práce pracoval vcelku aktivně, pravidelně konzultoval a vedle mnou 
doporučených podkladů se snažil získat informace i z jiných zdrojů. Celkem se student odkazuje na 17 
informačních zdrojů.  Vlastní texty a obrázky lze v bakalářské práci 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 a vytvořeného 3D modelu je patrné, že k pohonu volně otočných tramvajových kol 
nízkopodlažních tramvají lze systém ojničkové spojky použít. Vedle maximálního hnacího momentu by bylo 
vhodné doplnit informaci o maximálním výkonu a maximálních otáčkách, na které je spojka navržena. 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Bakalářská práce splňuje všechny body zadání. Vzhledem k vcelku aktivní snaze studenta proniknout do tématu 
problematiky bakalářské práce, hodnotím předloženou závěrečnou práci klasifikačním stupněm  
 

A - výborně. 
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