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OPONENTNÍ POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce: Numerická analýza železničního návěstidla 
Jméno autora: Kateřina Vlčková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav mechaniky a materiálů 
Oponent práce: Ing. Jan Bayer, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: ÚTAM AV ČR 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání velmi  náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vytvoření relevantního výpočetního modelu pro simulaci provozních zatížení vyžaduje buď numerickou analýzu na 
detailním výpočetním modelu nebo experimentem podepřené výpočty na zjednodušeném modelu. Oba přístupy vyžadují 
značné zkušenosti k tomu, aby vedly k uspokojivým výsledkům. Proto hodnotím zadání jako velmi náročné, zvláště pro 
bakalářské studium. 
 
Splnění zadání dostatečně 
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. 
Práce rozsahem provedených prací odpovídá zadání. To, že existují závažné rozdíly mezi experimentálními a vypočtenými 
výsledky, a vytvořený výpočetní model tedy pravděpodobně nelze použít „jako nástroj pro predikci chování reálné 
konstrukce“, nelze považovat za nedostatek studentky. 
 
Zvolený postup řešení dobře 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Studentka uplatnila znalosti odpovídající bakalářské úrovni vzdělání. Zvolené postupy řešení při stanovení útlumu a i při 
tvorbě výpočetního modelu MKP jsou nicméně v některých ohledech diskutabilní. Logaritmický dekrement útlumu byl 
stanoven bez úzkopásmového filtru, i když je ze záznamů nesporně patrný nezanedbatelný vliv vyšších frekvencí. Výpočetní 
model zanedbává žebřík (bez komentáře), který patrně působí jako příhradovina. Práce se také nezmiňuje o rozložení 
napětí v místě měřených poměrných přetvoření tenzometry. Z hlediska měření a zpracování experimentální dat je práce 
dobrá. 
 
Odborná úroveň dobrá 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Studentka prokázala schopnost čerpat znalosti ze studia i z odborné literatury a tvůrčí přístup k řešení zadané úlohy. 
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce velmi dobrá 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je z hlediska rozsahu provedených činností velmi dobrá. Po formální stránce  by bylo vhodné experimentální výsledky 
doložit podrobněji a přehledněji (např.  spektra prezentovat v oblasti nejnižších vlastních frekvencí a pod.) 



 

 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací velmi dobrá 
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 citací je relevantní. 
 
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. 
Porovnávání experimentálních dat s výpočty je náročné a vyžaduje  kromě sledovaných veličin i posouzení mnoha dalších 
vlivů a parametrů, které se do experimentů a výpočtů nutně a často nezanedbatelně promítají.  Použitelnost (integritu) 
výpočetního modelu je vhodné doložit shodou s měřenými výsledky pro více zatěžovacích stavů ve zvoleném frekvenčním 
pásmu v souladu s předpokládaným provozním zatížením. To vyžaduje zkušenosti, které nelze od absolventky bakalářského 
studia očekávat. S přihlédnutím k této okolnosti lze práci hodnotit jako dobrou. 
 
 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, 
které by měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
 
Při obhajobě doporučuji položit následující otázky: 
Proč je výpočetní model tvořen výhradně ze symetrických profilů? 
Jak mohou okrajové podmínky ovlivnit napětí na konzole od osamělého břemene? 
Které činnosti prováděla studentka zcela samostatně? 
Jaký byl rozptyl síly při přetržení smyčky lana v laboratoři? 
Jaký způsobem byly přiřazeny vypočtené vlastní frekvence k experimentálně zjištěným? 
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