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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem práce je provést analýzu použití odlehčovacích otvorů v konstrukci hrubé stavby kolejového vozidla 

 

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. 

Předložená práce splňuje stanovené zadání. 
 

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

Na úvod práce je provedena velmi rozsáhlá rešerše problematiky metra a jeho konstrukce. Následuje výčet použití 
odlehčovacích otvorů v dalších konstrukcích. Autor dále zkoumá vliv různých odlehčovacích otvorů na různých typech 
nosníků, kdy závěrem jsou obecně použitelná doporučení pro tvar a rozměry těchto otvorů. Dále se práce věnuje již 
analýze hrubé stavby vozidla metodou konečných prvků, nejprve bez odlehčovacích otvorů a poté s nimi. V závěru jsou 
výsledky zhodnoceny. 

 

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 práce je na výborné úrovni. Zejména oceňuji MKP model hrubé stavby vozidla, kdy je vhodně využito shell 
elementů a také symetrie. Všechny provedené analýzy jsou provedeny kvalitně a výsledky dostatečně okomentovány. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň práce je na velmi dobré úrovni. 

 

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. 
Citace odpovídají obvyklým zvyklostem. 

 

Další komentáře a hodnocení 
- 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Cílem práce je provést analýzu použití odlehčovacích otvorů v konstrukci hrubé stavby kolejového vozidla. Na úvod práce je 
provedena velmi rozsáhlá rešerše problematiky metra a jeho konstrukce. Následuje výčet použití odlehčovacích otvorů 
v dalších konstrukcích. Autor dále zkoumá vliv různých odlehčovacích otvorů na různých typech nosníků, kdy závěrem jsou 
obecně použitelná doporučení pro tvar a rozměry těchto otvorů. Dále se práce věnuje již analýze hrubé stavby vozidla metodou 
konečných prvků, nejprve bez odlehčovacích otvorů a poté s nimi. V závěru jsou výsledky zhodnoceny. Odborná úroveň práce 
je na výborné úrovni. Zejména oceňuji rozsáhlý MKP model hrubé stavby vozidla, kdy je vhodně využito shell elementů a také 
symetrie. Všechny provedené analýzy jsou provedeny kvalitně a výsledky dostatečně okomentovány. Formální a jazyková 
úroveň práce je na velmi dobré úrovni. 
 

Otázky k obhajobě: 
1) Je podle Vás a zadavatele diplomové práce úspora hmotnosti na vozidle metra cca 120 kg natolik zásadní, 

aby se zařadila do výroby, která se tím zdraží? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
Datum: 19.8.2020     Podpis: 


