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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Trakční výpočty bateriového vozu pro regionální dopravu 
Jméno autora: Bc. Jan Zelinka 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 
Oponent práce: Jiří Pohl 
Pracoviště oponenta práce: Siemens Mobility, s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání je náročné, což je primárně dáno dostupností vstupních podkladů. Téma trakčních výpočtů je v česky psané 
odborné knižní literatuře dostupné zejména v publikacích starých již kolem padesáti let a podrobně popisující zejména v té 
době používané grafické metody. Platné zůstaly fyzikální principy (s výhradou změny jednotek – většina publikovaných 
teoretických prací využívala dnes již nezákonné měrové jednotky), avšak matematický aparát té doby, založený na řešení 
diferenciálních rovnic metodami grafické integraci a derivaci, je pochopitelně v současnosti v praxi nepoužitelný. Jeho 
náhrada HW a SW prostředky je nevyhnutelná. Podobně je tomu i v oblasti trakčních vlastností vozidel. Existují publikace 
podrobně popisují trakční vlastnosti a řízení trakčních vlastností dnes již dosluhujících vozidel, avšak trakční vlastnosti a 
způsoby řízení moderních trakčních pohonů v česky psané literatuře popsány jen velmi skromně. To platí v plné míře i pro 
aplikaci moderních zásobníků energie v podobě lithiových trakčních akumulátorů na kolejových vozidel. 

 

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 promítnuty do dílčích kapitol řešení diplomové práce. Ze souladu zadání diplomové práce 
s názvy a obsahem kapitol dílčích kapitol diplomové práce je zřejmý soulad, tedy zadání bylo zcela splněno. Rozsah textové 
části, výpočtů a grafických výstupů je vzájemně vyvážený. 

 

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

Zvolený postup, založený na definici cíle, formulaci úlohy, určení fyzikálních zákonitostí, vytvoření matematického modelu, 
výběr vhodných SW nástrojů a jejich využití k řešení úlohy, formulování výsledku a jeho následná validace provedeným 
experimentem završená diskusí o míře shody je obecně správná pro jakýkoliv technickou úlohu.  
V diplomové práci byl na konkrétním tématu použit tento postup správně. Bylo navrženo reálně technicky proveditelné 
(avšak dosud neexistující) nové akumulátorové vozidlo a byly fyzikálně a matematicky popsány jeho parametry a 
vlastnosti. Bylo zvoleno již existující staré vozidlo s pohonem spalovacím motorem a byly fyzikálně a matematicky popsány 
jeho parametry a vlastnosti. Byla matematicky popsána konkrétní trať. Pro tuto trať byly provedeny simulace jízdy jak 
nového vozidla, tak i starého vozidla. Výsledky simulace jízdy starého vozidla byly úspěšně validovány provedeným 
experimentem.   

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 

Odborná úroveň diplomové práce je vysoká. Student prokázal, že umí projit znalosti nabyté v proběhu studia teoretických 
předmětů (matematika, programování, fyzika, elektrotechnika, pohony, ..) se znalostmi nabytými v proběhu studia 
odborných předmětů (kolejová vozidla) a takto řešit praktickou technickou úlohu. Z práce je též zřejmě patrno, že zná i 
běžný železniční provoz a jeho potřeby, jakožto i celospolečenské trendy v oblasti snižování energetické náročnosti a 
dekarbonizace dopravy.  
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je napsána věcně srozumitelně, odborným jazykem bez zbytečných balastních informací. Související výpočty jsou 
odvozeny transparentně a jsou věcně okomentovány. Typografická a jazyková stránka diplomové práce je na vysoké 
úrovni. Grafické přílohy jsou zřetelné a plně vypovídající. 

 

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. 

V diplomové práci je vždy zřetelně patrno, zda se jedná o vlastní tvorbu studenta, nebo o citaci z vnějších zdrojů. Podle 
zadání diplomové práce řešené úlohy jsou původním dílem studenta. S ohledem a absenci česky psané literatury 
k řešenému tématu, respektive na její zastaralost, čerpal student informace o aktuálním stavu techniky zejména z českých i 
zahraničních elektronických médií. A to jak informace z oblasti povahy strojního inženýrství, tak informace u oblasti povahy 
elektrotechnického inženýrství. Označení citací je věcně i formálně správné.  

 

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. 
Po létech extenzivního rozvoje dopravy, provázených neustálým nárůstem spotřeby energie (v ČR v posledních létech + 3,5 
% ročně) přichází doba uvědomělého šetření energiemi, bytostně spojená s dekarbonizací. Z tohoto důvodu je diplomová 
práce, řešící náhradu naftového vozidla vozidlem elektrickým s elektrochemickým zásobníkem energie, užitečným 
přínosem. Skutečnost, že student strojní fakulty má zadáno a zvládá řešit téma na pomezí mechaniky a elektrotechniky je 
velmi hodnotnou vizitkou školy i studenta. Takové vzdělání je pro obor kolejových vozidel v praxi velmi potřebné. 
Prorůstání aplikované mechaniky a elektrotechniky je pro moderní strojírenství typické. V kolejových vozidlech je to patrné 
nejen v trakčních pohonech, ale prakticky ve všech jejich strukturálních subsystémech. 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE. 

Snižování energetické náročnosti dopravy a s tím související odstraňování dopravou způsobovaných emisí je 
aktuálním úkolem, a proto je přínosné se tímto tématem zabývat. V diplomové práci vytvořený návrh 
akumulátorového vozidla a matematický model jeho jízdy jsou k tomu užitečným přínosem. Zadání práce bylo 
úspěšně splněno, student při tom erudovaně uplatnil znalosti získané studiem teoretických i odborných předmětů 
z oblasti mechaniky i elektrotechniky. 

 

Otázky k obhajobě: 

1) Vysvětlete paradox aerodynamického odporu – proč mají leká vozidla větší měrný jízdní odpor a větší 
měrnou spotřebu energie v přepočtu na hmotnost (kWh/t) než těžká vozidla stejných rozměrů, 

2) Vysvětlete vliv účinnosti převodu pohonu dvojkolí trakčním motorem na velikost tažné síly a na velikost 
brzdné síly elektrodynamické brzdy, 

3) Vysvětlete rozdíl ve vlastnostech a aplikacích HP (High Power) a HE (High Energy) lithiových trakčních 
akumulátorů. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
Datum: 24.8.2019     Podpis: Jiří Pohl 


