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1. Zadání závěrečné práce.
Téma práce vyšlo ze zájmu pana Konečného o vysokorychlostní dopravu na železnici. Vzhledem k
tomu, že práce je hodně kompilační, dohodli jsme se na zařazení teoretické kapitoly  o kontrole
přenosové schopnosti vedení pro napájení trakčních napájecích stanic vysokorychlostních tratí
(VRT). Student si tuto práci zjednodušil pravděpodobně opsáním příkladu ze zdroje, který
neodpovídá odkazu na literaturu.

2. Aktivita studenta během řešení.
Spolupráce se studentem byla složitá - od nedodržování termínů schůzek po neplnění dohodnutých
úprav. Údajně to vyplynulo z jeho pracovního vytížení ve firmě zabývající se projektováním
elektrických vedení.

3. Aktivita při dokončování.
Při dokončování byla největším tématem právě kapitola 7, jejíž konečnou verzi student nekonzultoval
a publikoval. Podle toho tak vypadá.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Student přehledně shrnul stav vysokorychlostní dopravy ve světě a načrtl perspektivy tohoto
segmentu dopravy. Vysokorychlostní doprava na železnici je termín pro rychlosti od 250 km/h. V ČR
jsou provozovány vlaky vyšších rychlostí (do 160 km/h).

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce má kompilační charakter. Shrnuje nejnovější stav ve vysokorychlostní železniční dopravě, ale
nepřináší žádné nové poznatky. Práce poslouží především jako úvod studia této problematiky.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Celkem pochopitelně využil student velké množství podkladů, s jejichž studiem a zpracováním měl
jistě dost práce. V práci jsou také uvedeny osobní postřehy studenta z cestování na VRT.

7. Souhrnné hodnocení.
Práce je poměrně rozsáhlá. Škoda, že student nevěnoval větší pozornost kapitole 7.

8. Otázky k obhajobě.
V 7. kapitole je mnoho chyb (nesprávná definice úbytku napětí, nerozlišování fázového a sdruženého
úbytku napětí, nerozlišování absolutních hodnot a fázorů, ve vztahu pro podélný úbytek napětí (7.4)
platí znaménko plus pro zátěž induktivního charakteru atd.). Na první pohled je zřejmé, že graf 1.30
není celý konstruován podle vztahu (7.4).
Student by měl vysvětlit, kde se vzala hodnota 518 A.
Proč všechny obrázky začínají číslicí 1?
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