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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Optimalizace interiéru elektrické regionální jednotky 
Jméno autora: Bc. Ondřej Cvrček 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: U12120 
Vedoucí práce: Ing. Jan Kalivoda, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, U12120 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Náročnost zadání spočívala zejména v nutnosti prostudování množství normativních a legislativních dokumentů, které 
definují závazné požadavky na kolejová vozidla uváděná nově do provozu a jejich aplikace při návrhu interiéru vozidla. Tyto 
požadavky jsou často protichůdné s dalšími požadavky kladenými na vozidlo, jako jsou požadavky provozovatelů a 
cestujících v různých typech přepravy apod. Zdánlivě snadná úloha návrhu uspořádání interiéru vozidla je tak složitým 
hledáním kompromisu. 

 

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. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi 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 zadání práce aktivní a na diplomové práci pracoval velmi samostatně. Avšak četnost průběžných 
konzultací byla nerovnoměrná, student vždy zvyšoval intenzitu práce až před termíny průběžných prezentací výsledků. 
Předepsané termíny vždy dodržel. 

 

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. 
Práce vychází zejména z legislativních požadavků kladených na kolejová vozidla a jejich interiéry. Student při zpracování 
vhodně využil znalosti získané dosavadním studiem, zejména z teorie vozidel, trakční mechaniky, základů konstruování a 
pružnosti a pevnosti. Dále uplatnil i vlastní zkušenosti a názor na požadavky jednotlivých druhů osobní železniční dopravy. 
K řešení práce bylo nezbytné přistupovat s určitým zjednodušením problematiky a to zejména s ohledem na dostupnost 
vstupních informací i rozsah diplomové práce, avšak některá z těchto zjednodušení již mohou mít podstatný vliv na 
výsledek. 
Např.: 
Str. 54 Výpočet nápravového zatížení, kdy není respektováno nerovnoměrné rozložení hmoty skříně a cestujících po délce 
vozidla a rozdíl v hmotnostech trakčních a běžných podvozků dává pouze orientační průměrnou hodnotu nápravového 
zatížení. 
Str. 66-68. Konzola police na zavazadla je dimenzována pomocí analytických výpočtů, které ne zcela přesně respektují tvar 
součásti. Vzpěra je počítána pouze na tah. Není uvažováno ohybové namáhání vzpěry, které vzniká vlivem jejího zakřivení. 
Naopak spodní část konzoly je dimenzována pouze na ohyb, není uvažováno normálné napětí vznikající vlive vodorovné 
složky síly F3. 
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je přehledná a po formální a grafické stránce je velmi dobře zpracována. Varianty uspořádání skříně 5a a 5b jsou 
popisovány pouze slovně, pro lepší představu by bylo vhodné doplnit je obrázky půdorysného uspořádání obdobně jako 
ostatní varianty. V textu se občas vyskytují matoucí informace (např. pološířka skříně bmin na str. 32 není minimální 
pološířka, ale maximální hodnota pološířky skříně). V práci se objevují chybně dosazené vstupní hodnoty ve vzorcích, avšak 
výsledek je správný (např. str. 33 vztah 4.3.2, ve kterém je za Amax chybně dosazena hodnota 15 t namísto 17 t). 

 

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. 
Při zpracování práce využil autor všechny relevantní zdroje a korekně 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 A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Vlastní práci lze rozdělit na dvě části. V první části se autor podrobně zabývá legislativními a dalšími požadavky, 
které jsou kladeny na skříň kolejového vozidla. Na základě těchto požadavků navrhuje základní koncept třívozové 
elektrické jednotky s variantním uspořádáním interiéru v závislosti na druhu přepravy.  

Druhá část práce, která se zabývá konstrukčním řešením polic na zavazadla, je zpracována podstatně méně 
podrobně. Spíše než o konstrukční řešení se jedná o koncepční návrh, při kterém je pouze řešeno základní 
pevnostní dimenzování police. Není řešeno její upevnění do hrubé stavby skříně, vazba na vnitřní obložení skříně a 
základní otázky technologie výroby. Ačkoli je konzola navržena jako odlitek, uvažuje autor její výrobu z běžné 
konstrukční oceli. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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