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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a 

návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové): 

V prvé části práce student v kap. 2 provedl teoretický rozbor úlohy jak z pohledu 

proudění tekutin, tak z pohledu v praxi požívaných vztahů. Rozhodující je druhá část 

práce, kde student popisuje postup návrhu a úpravy modelů 3 kolejových vozidel, 

které pak mají sloužit jako základ pro simulaci proudění vzduchu kolem vozidla. 

Dále popisuje realizaci simulačního modelu proudění u hnacího vozidla. Závěr tvoří 

provozně zhodnocení výsledků. 

Časová náročnost práce je vysoká, především příprava počítačových modelů a jejich 

úprava pro simulaci proudění. 

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 

experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

Cílem práce studenta bylo provést analýzu odporu vzduchu pohybujícího se 

kolejového vozidla pomocí simulačních nástrojů. 

Přínosem práce je jednak v realizaci simulace a porovnání jejích výsledků s v praxi 

požívanými vztahy a taktéž prezentace zkušeností s přípravou počítačových modelů 

pro simulaci proudění. Práce bude využita jako podklad pro další práce studentů v 

oblasti posuzování vlivu odporu vzduchu na vozidlové odpory celého vlaku. 

3. Přístup studenta k řešení práce (stupeň samostatnosti, využívání konzultací apod.): 

Při zpracování práce student postupoval samostatně, vedoucího sporadicky 

seznamoval se získanými podklady a výsledky. Nutno ocenit přístup studenta při 
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zpracovávání teoretických poznatků v oblasti proudění tekutin a použití simulačních 

nástrojů, jež nejsou součástí studia jeho oboru. 

4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 

FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 

opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 

odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

Po formální stránce práce splňuje předepsané požadavky, včetně práce s literaturou 

a dalšími zdroji. V práci se vyskytují drobné nedostatky v citaci elektronických 

zdrojů. 

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 

nezbytný bod posudku): 

1. Jak souvisí hluk (Úvod) a traťový odpor (kap. 2.2.1) s řešením dané 

problematiky_ 

2. Student něchť zdůvodní rozdílnou velikost ploch průmětů do kolmé roviny 

uvedené ve výpočtech na str. 32 a následně v Tabulce 8. na str. 53. 

3. Student by měl při obhajobě rozšířit porovnání výsledků simulace s výsledky 

výpočtů podle kap. 2.2.2, graf 1. 

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě a proč): 

Rozsahem a obsahem své práce student naplnil cíle práce a osnovu stanovenou v 

zadání. Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

velmi dobře. 
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