
 

1/2 
 

POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Návrh modulární stavby čela nízkopodlažní tramvaje 
Jméno autora: Bc. Vojtěch Zelený 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: U 12 120 – Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 
Vedoucí práce: Doc. Ing. Josef Kolář, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: U 12 120 – Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání DP vyplynulo z požadavků společnosti Škoda Transportation a.s. a hodnotím je jako náročnější, neboť od studenta 
vyžadovalo prostudovat a zpracovat velký rozsah různě dostupných podkladů. Tyto podklady se týkaly nejen problematiky 
řešení konstrukce čelních článků nízkopodlažních tramvají, ale především otázek řešení pasivní bezpečné ochrany chodců 
v městském provozu.  Diplomant musel prostudovat řadu různých legislativních požadavků a pochopit koncepty řešení čel 
moderních nízkopodlažních tramvají, analyzovat jejich výhody a nevýhody a poté uplatnit vlastní kreativitu při návrhu dílčích 
variant řešení panelů obložení čela tramvaje.  
 
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. 
Diplomová práce je zpracovaná na 103 stranách se 71 obrázky, 36 tabulkami a 8 přílohami.  Zadáním diplomové práce bylo 
studentovi uloženo vypracovat několik dílčích úkolů. Jejich řešení je diplomantem zdokumentováno v devíti kapitolách DP. 
Po krátkém úvodu student ve 2. kapitole objasnil základní problematiku řešení bezpečnosti provozu nízkopodlažních 
tramvají a je předložena statistická analýza problematiky srážky chodce s tramvajovým vozidlem.  Požadovaný přehled 
základních legislativních požadavků, ke kterým musí být přihlédnuto při řešení čelního článku tramvaje, je zdokumentován 
ve třetí kapitole. Z něho je patrné, že při návrhu čelních partií skříně nízkopodlažní tramvaje je nutné přihlédnout nejen k 
legislativním požadavkům, které vyplývají z předpisů pro hnací kolejová vozidla, ale do konstrukce je nutné promítnout i 
požadavky ze „silniční“ legislativy, tj. z předpisů EHK a poznatky z aktuálních výzkumných a vývojových prací.  Konstrukční 
řešení čel tramvaje a použité materiály musí umožnit splnění biomechanických požadavků.  Jejich přehled a popis diplomant 
podrobněji zanalyzoval ve 4. kapitole. Druhá až čtvrtá kapitola tak přestavují velmi dobře zpracovanou rešerši dané 
problematiky. V 5. kapitole jsou v úvodním odstavci studentem rozděleny do základních skupin jednotlivé funkční 
požadavky, které jsou kladené na krajní článek tramvaje. Studentem je poté v části 5.2 předložen komentář, jak jsou tyto 
požadavky plněny u stávajících provozovaných tramvajových vozidel. K tomuto studentovu hodnocení nemám připomínky. 
V části 5.3 jsou studentem zpracovány tři varianty návrhu předního čela tramvaje a jsou okomentovány výsledky 
bezpečnostních výpočtů srážky s chodcem. Na základě těchto analýz poté diplomat v 6. kapitole předkládá komentář 
k možnému řešení jednotlivých panelů obložení čela tramvaje. Pro jednotlivé varianty čel a panely stanovil velikost 
deformační energie, kterou by měly jednotlivé panely po dopadu příslušného impaktoru absorbovat.  K popisu uvedenému 
na straně 68 mám poznámku, že odvození vztahu (12) mohlo být doplněno 3D obrázkem.  Na základě těchto energetických 
analýz jsou diplomantem stanoveny tloušťky jednotlivých panelů. V následné 7. kapitole je provedeno posouzení 
zástavbových poměrů pro aplikaci obkladových panelů a deformačních prvků pro ochranu hrubé stavby článku při střetu 
s osobním autem (OA), nákladním autem (NA) či s tramvají u třech navržených variant čel krajního článku tramvaje.  
V 8. kapitole je na vybraných příkladech proveden diplomantův rozbor, jak se se splněním crashových požadavků a 
s ochranou chodců konstrukčně vypořádávají stávající výrobci tramvají.  Z rozboru je patrné, že splnit příslušné požadavky 
není jednoduché a bude ještě od výrobců vyžadovat celou řadu vývojových prací. V 9. kapitole student předkládá své 
návrhové podmínky pro testování tramvajových vozidel, neboť tyto požadavky nejsou ve stávajících předpisech pro 
tramvajová vozidla definována a nelze jednoduše převzít požadavky z testů osobních vozidel. 
Předložená diplomová práce je doplněna typovým výkresem referenční nízkopodlažní tramvaje a sestavným výkresem 
krajního článku tramvaje.  U typového výkresu postrádám na razítkem uvedení některých základních technických parametrů 
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vozidla. U sestavného výkresu krajního článku měla být vykreslena kontura hrubé stavby článku, která je patrná z obr. 5-2 na 
str. 40 textové zprávy diplomové práce.  
 
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. 
Předloženou DP student prokázal, že zvládá konstruování v 3-D CAD systémech a orientuje se v problematice pasivní 
bezpečnosti kolejových vozidel.  Při řešení úkolů diplomové práce vystupoval diplomant aktivně. Na konzultace chodil vcelku 
pravidelně a připraven. Přes drobnou výtku k výkresům konstatuji, že student má velmi dobré předpoklady k plnění úkolů 
technické praxe a bude schopen v dobrém tvůrčím pracovním kolektivu dalšího odborného růstu. 
 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Diplomová práce řeší v současnosti velmi aktuální problematiku možností zvyšování pasivní ochrany chodců při střetu 
s tramvajovým vozidlem. Tato problematika nebyla v magisterském studiu hlouběji přednášena. Diplomant zpracováním 
tématu diplomové práce prokázal velmi dobrou orientaci v získaných legislativních podkladech, v statistických a 
experimentálních datech. Předložená diplomová práce představuje velmi dobrý základní studijní materiální pro následné 
odborné rozvíjení pasivní ochrany chodců při střetu s moderní nízkopodlažní tramvají.    
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazykovou a typografickou úroveň předložené diplomové práce hodnotím na velmi dobré úrovni.  Textová zpráva je vhodně 
proložena obrázky, komentář je srozumitelný. V textu jsou drobné pravopisné chyby.    
 
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. 
Práce používá citované zdroje, které jsou v textu a u použitých obrázků řádně uvedeny.   V textu diplomové práce je odkaz 
celkem na 21 citačních zdrojů. Způsob uvedení citací je v souladu s citačními zvyklostmi. Nedomnívám se, že by student 
závažným způsobem porušil citační etiku. 
 
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. 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Za zodpovědný přístup a vzhledem ke kvalitě zpracování diplomové práce hodnotím předloženou závěrečnou 
práci klasifikačním stupněm  B - velmi dobře.      
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