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1. Dosažené výsledky: 
Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, experimentální práce, 

dílčí závěry, …), jejich přínos a možnost praktického využití. 

Závěrečná práce studenta je rozdělena do 10 částí včetně úvodu a závěru.  

Na základě doporučení komise SZZ byl upraven cíl práce a to na řešení problému pro posunovou 

službu. 

Student dopracoval a upravil části 1 až 4 svá práce, které tvoří analytickou část práce, kde v části 4 

dopracoval analýzu provozu v dotčené lokalitě kontejnerového překladiště. Student přepracoval část 

5 své původní práce, kde na základě analogie a svých provozních zkušeností navrhl parametry 

2 řešení a to akumulátorového a hybridního hnacího vozidla. Původní práce je doplněna o části 6 a 

7, kde student na základě analýzy jízd HV a dopravované zátěže provedl výpočtu tachogramů 

analyzovaných jízd HV včetně energetických výpočtů. 

Část 8 předkládá provozně technické hodnocení jím navržených dvou řešení hybridních HV včetně 

návrhu velikosti akumulátorů u navržených řešení. Následuje porovnání spotřeb energií u 

současného řešení a jím navrhovaného řešení. 

Postup řešení a studentem předložené výsledky mohou provozovateli překladiště sloužit jako 

podkladové materiály pro úvahy o nasazení hybridních HV a stanovení jejich parametrů v dané 

lokalitě. 

 

2. Problematika práce:  
Vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a návaznost na praxi, posouzení 

náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové. 

Námět diplomové praxe vychází z požadavků provozovatelů na snižování energetické náročnosti 

provozu HV ve specifických podmínkách. Vymezení okruhů problému řešených v této DP odpovídá 

jejím upraveným cílům.  

Po stránce odborné i časové práce naplňuje požadavky na práce tohoto typu.  

 

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

Student pracoval zcela samostatně. Vedoucího práce nepravidelně seznamoval s postupem a dílčími 

výsledky řešení své ZP. Řešení konzultoval s odborníky z praxe. 
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Pro řešení student využil svých zkušeností, které získal ve své zaměstnanecké praxi. 

 

4. Formální náležitosti práce: 
Formální náležitosti práce (chyby a opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, 

grafické přílohy, …), jak práce odpovídá normalizačním, popř. provozním a bezpečnostním 

předpisům. 

Předložená práce odpovídá požadavkům na formální zpracování daného typu technické zprávy. 

Pro zpracování student použil značné množství zdrojů a to i cizojazyčných, na které se v textu 

správně odkazuje. Zpracování seznamu citací ne vždy odpovídá normativním požadavkům. 

Po stránce terminologické práce obsahuje značné množství slangových výrazů. V práci se vyskytují 

mnohé překlepy a typografické nedostatky. 

 

5. Dotazy na studenta: 
Konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce (nezbytný bod posudku). 

1. V čem spočívá rozdíl mezi režimy činnosti 5,88 h a 12 h hnacích vozidel? 

2. Co znamená položka „Bilance“ v grafech na obrázcích 23 a 24 (str. 65, 67)? 

3. Z jakých zdrojů čerpal informace o cenových relacích pro své ekonomické propočty? 

 

6. Hodnocení práce: 
zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a schopnostech studenta a proč). 

Předložená práce svědčí o dobrých odborných znalostech a schopnostech studenta samostatně řešit 

zadané teoretické i aplikační problémy. 

 

7. Celkové zhodnocení práce: 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení: 

==velmi dobře== 

 

V Ostravě dne 5.6.2018 

_____________________________________ 

podpis vedoucího práce 


