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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:   Návrh umístění a upevnění sedadel v interiéru nízkopodlažní tramvaje 
Jméno autora: Bc. Václav Mareš 
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 průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání DP vzniklo ve spolupráci s firmou ŠKODA Transportation a.s.  
. Hodnotím je jako průměrně náročné. 
Student musel prostudovat koncepční řešení nízkopodlažních tramvají a principy uspořádání jejich interiérů. Analyzovat vliv 
rozmístění sedadel na celkovou obsaditelnost vozidla a hmotnostní bilanci tramvaje, která ovlivňuje i její jízdní a trakční 
vlastnosti. Vypracování DP vyžadovalo zvládnutí základních pevnostních výpočtů v oblasti kolejových vozidel a prokázání 
dovedností nejen z tvorbou 3D modelů komponent vozidla, ale i vytvoření 2D výkresové dokumentace.  
 
Splnění zadání splněno s menšími 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. 
Diplomová práce je zpracovaná na celkem 82 stranách obsahuje 66 obrázků, 30 tabulek a 4 přílohy.  Zadáním diplomové 
práce bylo studentovi uloženo vypracovat několik dílčích úkolů. Jejich řešení je zdokumentováno v dílčích kapitolách DP.  
Hlavním cílem diplomové práce bylo navrhnout konstrukčně jednoduchou konzoli pro upevnění jedno sedadla či 
dvojsedadla do bočnice vozu. 
První kapitolou je netradičně označen seznam použitých veličin a zkratek.  
Druhá krátká kapitola, nazvaná Úvod definuje cíl diplomové práce.   
Ve třetí kapitole je předložen přehled legislativních a technických požadavků kladených na konstrukční řešení sedadel 
tramvajových vozidel.  
Čtvrtá kapitola představuje na deseti stránkách rešerši konstrukčních řešení konzolí sedadel u tramvajových vozidel a 
jednotek metra či příměstských jednotek. Získané informace jsou přehledně uspořádány, postihují vývoj v koncepcích 
upevnění sedadel v interiéru tramvají.  K odstavci 4.3.2 „Konzole z profilové tyče“ postrádám hodnotící komentář.   
Provedená rešerše ukazuje rozmanitost v řešení a snahu výrobce přizpůsobit se požadavkům zákazníka. 
Koncept tříčlánkové nízkopodlažní tramvaje FC33  je vedle technického popisu, viz pátá kapitola, doložen typovým 
výkresem. Z něho je patrné uspořádání interiéru jednotky, které je z hlediska rozmístění sedadel podrobněji rozebráno i 
v páté kapitole hmotnostní bilance vozidla. Na typovém výkresu však postrádám pohled shora, který by dokládal rozmístění 
výzbroje na střeše tramvaje.  Její rozmístění patrné pouze z textu diplomové práce.  Tíhy těchto komponent jsou zavedeny 
jako síly v těžišti jednotlivých komponent.  Prakticky je však tíha komponent střešní výzbroje přenášena do konstrukce hrubé 
stavby článků přes podpory. Proto mám v této souvislosti na studenta dva dotazy:  
 1)Jak se tato skutečnost projeví ve výsledcích hmotnostní analýzy? 
 2) Lze takto zjednodušeně postupovat i při pevnostních výpočtech hrubé stavby článků skříně vozidla ?   
Konstatuji, že na základě kvalifikovaného odhadu hmotností dílčích komponent jsou výše uvedeným způsobem stanoveny 
síly na podvozky a následně nápravové síly. Student prokázal, že je schopen z dostupných informací provést hmotnostní 
analýzu článkových tramvajových vozidel.    
V šesté kapitole student provedl popis tří možných řešení jím navržených konzolí pro upevnění dvojsedadla. Zhodnotil jejich 
výběr podle jím zvolených kritérií. K provedenému hodnocení nemám připomínky a zvolená konzole představuje 
nejvhodnější z navržených řešení. 
V sedmé nejrozsáhlejší kapitole je proveden konstrukční návrh zvolené konzole. Jsou stanoveny zatěžující síly. 
V definovaných řezech konzole sedadla jsou studentem provedeny výpočty momentů setrvačnosti modulů průřezu v ohybu 
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a v krutu. Dále byly vypočteny silové účinky přenášené ve čtyřech podporách sedadla. Následně je studentem proveden 
rozbor sil působících na konzolu dvojsedáku a analyticky byly ve dvou rovinách stanoveny průběhy posouvajících sil, 
ohybového a krouticího momentu v jednotlivých posuzovaných průřezech konzole dvojsedáku. V závěru tohoto rozboru je 
výpočet silových účinků, působících na kotvící šrouby v C drážkách bočnice. Drobnou výtku mám k tabulce 25 na straně 67, 
kde by bylo vhodné pro větší přehlednost vyjádřit výslednou sílu působící na šrouby v rovině x-z, neboť minimálně na tuto sílu 
musí být navržena třecí síla v šroubovém spoji, aby šroub nebyl namáhán na střih. Analytickým způsobem je proveden ve 
stanovených řezech výpočet redukovaného napětí a je stanovena bezpečnost konstrukce vůči mezi kluzu. Vedle analytického 
výpočtu je studentem doložen i výpočet zatížení zjednodušeného modelu konzoly s pomocí MKP.  Výpočet prokazuje velmi 
dobrou shodu v napětích v řezech 2,3,4.  Z provedených výpočtů je patrné, že tvar trojúhelníkových plechů by bylo možné 
ještě upravit (opatřit otvory) a tím snížit hmotnost navržené konzoly. V závěru sedmé kapitoly je proveden kontrolní výpočet 
navrženého šroubového spoje pro upevnění konzoly sedáku do C drážky v bočnici vozu. V předložené diplomové práci není 
doložen kontrolní výpočet svarových spojů plechů konzole. Tento by vyžadoval vytvořit podrobnější model konzoly v systému 
MKP. Podrobnější výpočet pomocí MKP modelu by vyžadovalo i řešení upevnění konzoly podle 2. nebo 3. způsobu, viz obr. 32 
na straně 33 předložené diplomové práce.  Na tyto výpočty však studentovi již nezbyl čas. Vedle typového výkresu jsou 
k diplomové práci přiloženy sestavné výkresy konzole pro dvou sedadel a konzole pro  použití pouze jednoho sedadla.  
S ohledem na tyto uvedené výtky konstatuji, že diplomant ve své diplomové práci splnil všechny body zadání, k některým 
částem mám však výše uvedené s drobné výhrady.  
 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce D - uspokojivě 
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 diplomovou prací student prokázal, že zvládá základy konstruování v 3-D CAD systémech, základy analytických 
pevnostních výpočtů a je schopen vytvořit i model konzole sedáku v MKP.  Při řešení dílčích úkolů vyplývajících ze zadání 
konstrukčních projektů a diplomové práce vystupoval student zpočátku poněkud s malou aktivitou a průběžné úkoly neplnil 
včas.  Tento z jeho strany poněkud nezodpovědný přístup a studijní problémy ho dovedly v letním semestru až k prodloužení 
studia. Intenzitu a pravidelnost konzultací vystupňoval až v závěru řešení úkolů DP. Student si o semestr prodloužil 
magisterské studium, ale tento fakt přesto nepřispěl k úplnému splnění všech bodů zadání diplomové práce. Diplomant má 
ve svém pracovním nasazení rezervy.  Přes tyto výtky se domnívám, že student má při zodpovědnějším a aktivnějším 
přístupu dobré předpoklady k plnění dílčích úkolů technické praxe a v dobrém tvůrčím pracovním kolektivu bude schopen 
dalšího odborného růstu. 
 
Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Diplomová práce řeší na první pohled jednoduchou, ale zajímanou problematiku návrhu dílčí komponenty interiéru 
tramvaje.  Navržené konstrukčního řešení je pro praxi akceptovatelné a lze jej patrně ještě hmotnostně optimalizovat. 
Student dobře využil znalosti získané v magisterském studiu a z odborné literatury.  
 
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 z modelů konzolí sedadla. Komentář splnění dílčích úkolů je srozumitelný a s minimem překlepů.    
 
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.   Práce se odkazuje celkem na 23 
citačních zdrojů. Způsob uvedení citací je v souladu s citačními zvyklostmi. Nedomnívám se, že by student závažným 
způsobem porušil citační etiku.  
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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. 
K diplomové práci je přiloženo CD s datovými soubory (step. formát) navržených modelů konzol sedadel a studentem 
vytvořený výpočetní program v Excelu pro analytickou analýzu namáhání  konzole.  Výstupy z tohoto programu jsou ve 
formě obrázků použity v textu diplomové práce .Tato data lze využít pro případná další řešení této problematiky. 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Za poněkud méně zodpovědný přístup k plnění dílčích úkolů a vzhledem k velmi dobré kvalitě finálního zpracování 
diplomové práce hodnotím předloženou závěrečnou práci klasifikačním stupněm  C - dobře.      
 

Datum: 31.1.2019      Podpis:  


