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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
 
Práce se zabývá vysokorychlostní elektrickou jednotkou pro rychlost nad 300 km/h. Zadání práce zahrnuje vypracování 
přehledu legislativních a technických požadavků, rešerše na dané téma, vypracování hmotnostní bilance, návrh svislého a 
příčného vypružení, vypracování MBS výpočtového modelu a následné provedení simulace jízdy a vypracování sestavného 
výkresu trakčního podvozku a typového výkresu jednotky. Rozsah práce je tak velice široký a vyžaduje zvládnutí všech 
hlavních oblastí v daném oboru. 
 
Splnění zadání splněno 
 
Všechny body zadání jsou splněny. 
 
Zvolený postup řešení vynikající 
 
Postup řešení primárního a sekundárního vypružení podvozku je správný a je převážně dán jednotlivými body zadání. Tzn. 
nejdříve vypracování rešerše a legislativních požadavků, na to navazující popis zvolené koncepce jednotky a vypracování 
detailní hmotnostní bilance. Jednotka je složena z vozidel dvou typů: čelní s dvounápravovými podvozky a vložené 
s jednonápravovými podvozky. K dalším analýzám byl vybrán vložený vůz s jednonápravovými podvozky, pro který byl 
vypracován návrh svislého a příčného vypružení. Tento návrh byl proveden pomocí analytických výpočtů, které byly dále 
částečně ověřeny pomocí simulačních výpočtů v prostředí programu Simpack. Simulační výpočty byly zaměřeny na výpočet 
jízdní stability a bezpečnosti proti vykolejení. Na závěr byl proveden i základní konstrukční návrh vzduchových pružin 
druhého stupně vypružení. 
 
Odborná úroveň A - výborně 
 
Práce je řešena na vysoké odborné úrovni. Student prokázal správné využití znalostí získaných při studiu a v odborné 
literatuře. 
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
 
Průvodní zpráva je přehledně strukturovaná, výkresová dokumentace je po obsahové i grafické stránce na vysoké úrovni. 
 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 
V průvodní zprávě je odkazováno na velmi bohatý seznam zdrojů, obsahující všechny relevantní normativní dokumenty, dále 
odborné články a literaturu a firemní dokumenty. Převzaté prvky jsou v textu vždy správně odlišeny. 
 
  




