
 1 

VŠB – Technická Univerzita Ostrava 

Fakulta strojní 

Institut dopravy –  342 

17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba 

OPONENTNÍ  POSUDEK 

BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 
 

Autor závěrečné práce: Michal Křepelka 

Oponent: Ing. Jaromír Široký, Ph.Dd. 

Studijní program: B2341 Strojírenství 

Studijní obor: Dopravní technika a technologie 

Akademický rok: 2010/2011 

Název tématu: 
Posouzení funkční bezpečnosti stavěcího zařízení železničních 

výhybek 

 

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

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

Aplikace principů funkční bezpečnosti na systémy v železniční dopravě je velmi 

aktuální. Požadavek řešení problematiky vznikl na základě požadavků praxe. 

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

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

Předložená práce je členěna do 6 kapitol a 4 příloh na 55 stranách. Analytická část 

práce je v kapitolách 2 až 4, kde student charakterizuje systémy stavěcích zařízení 

železničních výhybek a požadavky na ně. Dále se věnuje popisu stavěcího zařízení u 

něhož bude aplikovat požadované metody. Kapitola 4. se věnuje postupům analýz při 

posuzování funkční bezpečnosti. Hlavní část práce je kapitole 5., kde student aplikuje 

v předchozích částech popsané postupy na analýzu rizik závěrového systému. Provedl 

analýzu možných nebezpečných událostí, provedl analýzu FMEA pro jednotlivé části 

tohoto zařízení a vypočetl RPN pro tyto části včetně diagramu rizika. Výsledkem bylo 

přiřazení úrovně integrity bezpečnosti. Dále navrhl opatření k zvýšení bezpečnosti 

zařízení a opakovaně provedl analýzu FMEA a přiřazením SIL.  

3. Původnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma 

zpracování, jaká část práce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta): 

Struktura práce je vyvážená a předkládá jak teoretická a metodologická východiska, 

tak i na zpracování náročnou aplikační část. Kapitoly 1 až 4 vznikly zpracováním 

informací z citovaných zdrojů, kapitoly 5 a 6 včetně přílohy A, které jsou stěžejní 

částí práce, vznikly samostatnou aplikací postupů studentem. 
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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 stránce formálních náležitostí lze práci vytknout zřídkavé překlepy a typografické 

prohřešky v textu práce. Práce je zpracovaná přehledně, grafy a grafické přílohy jsou 

zpracovány zřetelně. Odkazy na zdroje a citace jsou zpracovány v souladu s platnými 

normami. 

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

nezbytný bod posudku): 

6. - V kapitole 4.1, kde jsou uvedeny požadavky celkové požadavky bezpečnosti je mimo 

jiné uvedeno (str. 22): „intenzita nebezpečných poruch musí být prodloužena na 

základě dat…“   prosím o bližší vysvětlení možností „prodloužení“ 

- Zdůvodnit použití třídy odhalitelnosti poruch O = 1 pro všechny posuzované části 

po navržených změnách. 

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

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Práce svědčí o odborných znalostech studenta a schopnostech samostatně zpracovávat 

zadanou problematiku. Rozhodující množství teoretických znalostí pro zpracování 

práce musel student získat samostatným studiem zdrojů a konzultacemi.  

 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
 

  
  

V Ostravě dne 20110531 
  

  
podpis oponenta práce 

 

 


