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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: Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
Oponent práce: Ing. Otomar Vincik
Pracoviště oponenta práce: Siemens s.r.o., Siemensova, 1155 00 Praha 5

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání průměrně náročné
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Práce se zabývá řešením aktuálního problému moderních kolejových vozidel. Optimalizace interiéru elektrické regionální
jednotky je jedním z témat, které má vliv na úspěšnost kolejového vozidla na trhu a je výsledkem kombinace koncepce
vozidla, parametrů požadovaných provozovatelem a normativních požadavků.

Splnění zadání splněno s většími výhradami
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.
1.) Rešerše již existujících vozidel: Je uveden výpis hlavních představitelů jednopodlažních elektrických příměstských a

regionálních jednotek od různých výrobců. Popis těchto jednotek obsahuje věcné chyby a vzájemně si odporující tvrzení
a informace. V přehledu je také zařazena dvoupodlažní jednotka, což není ve srovnávací tabulce na straně 26 zmíněno a
zkresluje celkový přehled.

2.) Analýza normativních požadavků na interiér z hlediska uspořádání: V diplomové práci jsou zmíněny Technické směrnice
interoperability (TSI) a vyhlášky UIC. Vyhlášky UIC 567 a 562 platí pro osobní vozy v mezinárodní dopravě a proto by mělo
být na začátku zohledněno, které rozměry je možné smysluplně použít s ohledem na TSI a provozní nasazení
navrhovaného vozidla. V kapitole 6.1 na straně 58 je zmíněn požadavek TSI PRM „I v prostorech k sezení vybavených
pevnými podélnými sedadly musí být k zajištění osobní stability využita madla … ve vzdálenosti nejvýše 2 000 mm … a ve
výšce mezi 800 mm a 1 200 mm.“ Autor používá ve víceúčelových prostorech pouze sklopná podélná sedadla a tento
požadavek je proto nerelevantní (v případě obsazení tohoto sedadla cestujícími nebo víceúčelového prostoru koly,
kočárky apod. pozbývá madlo na horní straně opěradla smysl). Pro tento případ se používají stropní madla.

3.) Analýza obecných požadavků na interiér z hlediska uspořádání: V textu není zmíněno, že při návrhu vozidel je třeba
také zohlednit požadavky infrastruktury (např. délka jednotky výška nástupiště), zákazníka/provozovatele (např.
obsaditelnost) apod. V tomto případě nejsou známy, ale ovlivňují řešení a měly by být minimálně zmíněny se
zdůvodněním, že nejsou pro tuto práci dány a tedy nejsou relevantní.

4.) Návrh uspořádání interiéru: Při návrhu uspořádání interiéru autor vychází z uspořádání obvyklého u jednotek Českých
drah (2+2 proti sobě) a od tohoto uspořádání odvozuje nová uspořádání interiéru. Pro toto výchozí uspořádání však
chybí obsaditelnost a hmotnost jednotky. Při návrhu není zohledněna koncepce vlaku s Jacobsovými podvozky, která má
na interiér také vliv. Není tedy možné určit, v čem spočívá optimalizace interiéru. Jsou porovnány pouze optimalizované
varianty mezi sebou lišící se pouze velikostí víceúčelového prostoru. Měl by také být zahrnut současný trend na určitý
počet sedadel v uspořádání za sebou, proti sobě, orientované doleva a doprava. Autor navrhuje interiér pro příměstskou
a regionální jednotku při zohlednění jejich rozdílností. V případě alternativních variant č. 5a a 5b je uvedena pouze
tabulka obsaditelnosti, ale chybí znázornění uspořádání interiéru. Alternativní varianta 5a (1 dveře na bočnici vozu,
diagonálně uspořádané) není reálná, protože by bylo nutné pro vozíčkáře uzpůsobit průjezd od jedněch dveří ke druhým
a tím by se snížila obsaditelnost.

5.) Konstrukční řešení a pevnostní kontrola madel a polic na zavazadla: Splněno pouze částečně, pevnostní kontrola madel
chybí. Konstrukční řešení zavazadlových polic je vzhledem k požadavku pevnostní kontroly velmi zjednodušené a
zjednodušení není zdůvodněno. Autor se mohl více věnovat návrhu výplně zavazadlových polic a toto zohlednit ve
výpočtu. Technické řešení je ukázáno pouze na obrázcích a neobsahuje požadavek na sklon polic 1/8 či zařízení proti
vypadnutí zavazadla. Autorův návrh řešení sklonu zapuštěním výplně vůči nosné konstrukci nelze akceptovat.
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6.) Typové výkresy elektrických jednotek: Jsou uvedeny pouze pro varianty akceptovatelné pro provoz.
∂ V kapitole 4 je definováno uspořádání jednotky s vloženým netrakčním vozem. Podvozky vloženého vozu na výkresech

jsou však trakční.
∂ Prostor pro přepravu kol je vhodnější rozdělit rovnoměrně po délce vlaku, protože to urychlí výměnu cestujících.
∂ Elektrické jednotky této velikosti se dnes dodávají pouze s jedním pantografem.
∂ Výška podlahy v prostoru nad podvozky má být kótována v řezu D-D.
∂ Při stanovení velikosti kabiny strojvedoucího v podélném směru by měly být zohledněny rozvaděče mezi bočním

oknem strojvedoucího a příčkou prostoru pro cestující.
∂ Malý vnitřní prostor toalety. Požadavek prostoru pro vozíčkáře dle TSI PRM je kruh otáčení 1 500 mm, šířka vozidla je

2 800 mm. Dle typového výkresu je vnější šířka toalety menší než poloviny šířky vozu. Změna velikosti toalety má vliv na
obsaditelnost.

Zvolený postup řešení správný
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Autor postupoval logicky ve smyslu celkového řešení práce, tzn. rešerše stávajících vozidel, definice požadavků, návrh
vozidla, typový výkres a pevnostní kontrola zvolených komponent.

Odborná úroveň C - dobře
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat
získaných z praxe.
Správnost zvoleného postupu degradují nedostatky dílčích kroků:

∂ Nevhodná terminologie.
∂ Protichůdná tvrzení.
∂ Špatné označení pojezdů ve srovnávací tabulce na straně 26.
∂ Zjednodušování technického řešení bez zdůvodnění.
∂ Používání technických parametrů již existujících vozidel – např. hmotnostní rozvaha a výpočet zatížení pro stanovení

trakční charakteristiky.
∂ Další nedostatky viz oddíl Splnění zadání.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Diplomová práce je psaná v 1. osobě množného čísla, což působí dojmem, že autor nezpracovával řešení sám.
Zbytečné popisování vzorečků, které jsou zapsány také rovnicí.
Působí dojmem, že se nejedná o finální verzi a bylo by bývalo vhodné nechat text přečíst nezávislou osobou.

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře
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.
Z hlediska normativních požadavků nemám k diplomové práci připomínek.

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.
Výsledkem této práce je návrh optimalizovaného interiéru příměstské a regionální jednotky a návrh police na zavazadla.
Jedná se o obecný návrh bez požadavků konkrétního provozovatele a může být použit jako podklad pro podrobnější zadání.
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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.

Doplňující otázky:
1. Proč chybí pevnostní výpočet madel?
2. Proč je hmotnostní rozvaha a obsaditelnost pro trakční mechaniku převzatá z existujících vozidel?
3. Jak by se promítla do obsaditelnosti příměstské jednotky absence toalety?

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře.

Datum: 27.8.2018 Podpis:
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