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Slovní hodnocení práce: 

Student Lukáš FARA vypracoval bakalářskou práci na téma „NÁVRH ELEKTROMOTORICKÉHO 

KOLEJOVÉHO PŘESTAVNÍKU“. Toto téma považuji z důvodu orientace v úzkoprofilové 

problematice za náročnější, avšak o to více zajímavé.    

Práce začíná rešeršní částí, kde je popsáno několik technických výrazů z oblasti traťových 

zabezpečovacích zařízení a kde jsou také uvedeny 2 typy přestavníků firmy AŽD. Rešeršní část mohla 

být provedena více podrobně, aby čtenáři umožnila lépe se zorientovat v názvosloví a popisu 

konstrukce a funkcích železničního svršku. 

V kapitole 3 je na jedné stránce provedeno schématické znázornění koncepčního návrhu, avšak 

bez jediného komentáře, zdůvodnění či popisu proč bylo zrovna toto řešení zvoleno a v čem se 

odlišuje od řešení, která jsou uvedena v rešerši. Nejsou uvedeny, jaké jsou jeho výhody, slabiny, 

apod. Tuto kapitolu samotného koncepčního návrhu považuji za slabší stránku práce. 

V kapitole 4 začínají návrhové a kontrolní výpočty dílčích uzlů přestavníku. Nikde však není 

uvedeno, na jaké parametry je přestavník dimenzován. Ve výpočtech, které jsou místy nejasné, se 

objevují vstupní hodnoty, které nejsou v předchozích částech práce zmíněny (např. vzorec (1) – 

hodnota Q=6000N).   

Ke konci práce, v kapitole 12, student provádí výčet výsledných technických parametrů 

navrženého přestavníku. Ze závěru práce pro čtenáře vyplývá, že je navržená konstrukce 

výhodnější, nežli ty, které jsou uvedeny v rešerši. S tímto dílčím závěrem však nemohu plně 

souhlasit, jelikož nebyla provedena kalkulace ceny výroby, ani analýza rizik, ani jiné kroky, které by 

umožňovaly takovéto porovnání s ostatními variantami přestavníků provést. Předložené 

konstrukční schéma přestavníku lze spíše chápat jako koncept. 

 

Jak již bylo zmíněno v úvodu posudku, z pohledu vedoucího práce považuji téma za náročnější.  

Proto, s přihlédnutím k tomuto faktu a ke skutečnosti, že student v určitých částech práce využíval 

standardní postupy řešení, považuji práci za dostatečně vypracovanou. Z formálního pohledu mi 

v práci chybí několik citací (zdrojů). Co se rozsahu týče, jeví se mi práce spíše jako minimalizační, 

přičemž téma práce má vysoký konstrukční potenciál.      
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