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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Optimalizace rozmístění a upevnění komponent výzbroje elektrické jednotky 
Jméno autora: Tomáš Podzimek 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 
Oponent práce: Roman Prell 
Pracoviště oponenta práce: Siemens Mobility s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce je poměrně velmi komplexní. Zahrnuje návrh parametrů jednotky, hmotnostní optimalizaci, konstrukční a 
pevnostní návrh upevnění výzbroje. Náročnost je dána také dostupností jednotlivých vstupních veličin, jako jsou například 
hmotnosti jednotlivých komponent. Z tohoto hlediska bylo nutné samostatně si opatřit vstupy při diskuzích s jednotlivými 
konzultanty a vedoucími.  

 

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. 

Jednotlivé body zadání jsou splněny a v kapitolách práce srozumitelně zpracovány. V některých bodech jde autor práce i 
nad rámec navrhovaného řešení a snaží se navrhnout jakési platformní řešení, které by bylo aplikovatelné i na odlišnou 
konfiguraci komponent vozidla.   

 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Autor práce postupoval dle logické návaznosti bodů zadání práce. Od koncepčního návrhu jednotky, výpočtu obrysu, 
respektování důležitých normativních požadavků. Autor částečně vycházel z existujícího moderního vozidla (typ Mireo), 
avšak při rozložení výzbroje a při konfiguraci jednotky uplatnil vlastní rozvahu a invenci. Pokud se týká principu upevnění 
komponent na hrubou stavbu vozidla, tak autor nabízí nejen náhled na stávající řešení, ale přichází i s vlastním 
konstrukčním návrhem, který dále podloží i pevnostním výpočtem. I když může být z mnoha důvodů toto řešení 
diskutabilní, tak oceňuji invenci a snahu o to, přijít s něčím novým. Výkresová dokumentace je v souladu se zadáním a 
v požadovaném rozsahu.     

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práci hodnotím na odpovídající úrovni. Ve fázi koncepčního návrhu jednotky jsou zváženy základní výhody a nevýhody 
možné konfigurace jednotky. Na základě poznatků ze současného stavu techniky jsou zohledněny nejen čistě konstrukční 
důvody, ale je zohledněna i budoucí hospodárnost provozu vozidla. V další fázi návrhu oceňuji přehledné zpracování 
výpočtu obrysu a podrobně zpracovanou hmotnostní analýzu rozložení jednotlivých komponent na vozidle. Při 
konstrukčním návrhu upevnění komponent na střeše vozidla autor uplatnil znalosti konstruování a technologie výroby 
integrálních skříní kolejových vozidel. Logicky a podrobně se zabývá vyrobitelností některých dílů a upozorňuje na rizika, 
která by mohla do návrhu upevnění promluvit. Při definici zatížení a následném pevnostním výpočtu autor uplatnil znalost 
příslušných norem, které se v současnosti v oblasti vozidel používají.   

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
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Práce je velmi přehledně a logicky členěná, nákresy, grafy a tabulky jsou dobře a srozumitelně popsány. Po jazykové 
stránce bych měl drobné výtky ke zbytečným překlepům a pravopisným chybám, z nichž některé jsou vysloveně „bijící do 
oči“. Namátkou například slovo „S rychlím“ na stránce 122. Najdou se i zbytečné chyby v popisu jednotek, například 
v tabulce na str. 83 jsou chybně uváděné jednotky délka/m.  
V některých pasážích bych měl drobné výtky k užité terminologii, kdy je zaměňován termín „drážka“ za vhodnější termín 
„žebro“ apod. 

 

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. 
Výběr zdrojů a korektnost citací je v práci na velmi vysoké úrovni a není mu co vytknout. Použité zdroje jsou v souladu 
s cílem a zaměřením práce.  

 

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. 
Práce je v mnoha aspektech velmi dobře zpracována a oceňuji na ní podíl vlastní invence. Některé poznámky k drobným 
nedostatkům, případně postřehů k zamyšlení: 

• Na Obr. 3.7. není zcela korektně zakresleno napájení pomocných pohonů při využití napájení ze systému 3kVss. 
Nicméně dle hmotnostní bilance to vypadá, že CZE je hmotnostně zohledněno včetně přídavného střídače pro 
stejnosměrný systém.  

• Chybí komentář k plnění specifikací TSI  

• Není příliš vysvětleno užití výzbroje z hlediska redundance (např, 1xkompresor na jednotku). 

• Alespoň koncepčně vysvětlit možnosti upevnění trafa na spodek vozidla (bezpečnostní zajištění hmotných 
komponent na spodku vozidla).  

• Ochrana proti korozi v dutinách Alu-profilů 

• Toleranční rozvaha při konstrukčním návrhu (integrální drážky vs. svařence) 
  

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Nové přístupy v koncepčním uspořádání výzbroje elektrických jednotek s ohledem na spotřebu energie jsou velmi 
aktuálním tématem. Jakýkoliv nový vhled posouvá tuto problematiku, a právě v tomto je práce přínosná.   
 
Možné otázky k obhajobě: 

1. Jakým způsobem bude řešeno napájení pomocných pohonů ze soustavy 3 kVss? 
2. Jaké jsou konstrukční opatření proti vzniku koroze v případě, že hliníkový profil hrubé stavby bude 

odfrézován a tím zpřístupněny dutiny profilu povětrnostním vlivům? 
3. Jaká existují opatření proti „otevírání“ C-drážek při tomto způsobu upevnění komponent do hrubé stavby 

vozidla? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
Datum: 27.8.2019     Podpis: Roman Prell  
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