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P O S U D E K   V E D O U C Í H O 

bakalářské práce na téma: 

 

Analýza záznamu jízdy dráhových vozidel 

 

kterou vypracoval student:  

Jiří JURÁŠEK 

Cílem zadané bakalářské práce bylo porovnat záznamy pohybu drážních vozidel pořízené růz-
nými záznamovými zařízeními.. 

Předložená práce je rozčleněna do 5 kapitol na 56 stranách a 2 příloh. 

Student postupoval samostatně v souladu se zadáním bakalářské práce, aktivně se podílel na 
přípravě experimentu pro získání záznamu a účastnil se jej ve všech fázích. 

Prvá část práce realizuje analýzu způsobů záznamu pohybu železničních hnacích vozidel. Mož-
nosti provádění analýz záznamu pohybu jsou charakterizovány v části 2. Při realizaci obou částí student 
využíval doporučených zdrojů. 

Stěžejní práce je části 3 až 5, kde v části 3 student popsal návrh a realizaci experimentu pro 
získání podkladů. Část 4 se zabývá vlastním porovnáváním záznamů pohybu vozidel, získaných experi-
mentem. Výsledky porovnání prezentuje graficky a následně vyhodnocuje zjištěné rozdíly. 

V části 5 - Provozně technické hodnocení se student rekapituloval výsledky získané z porovnání 
záznamů a pokusil se o charakteristiku příčin rozdílů průběhu u mechanického a elektronického záznamu 
pohybu. 

Dotaz k obhajobě: 

Jakým způsobem se projeví vliv korekce průměru kol dvojkolí na hodnotu rychlosti a ujeté dráhy 
vozidla (vztahy pro korekci dráhy a rychlosti)? 

 

Předložená práce obsahově naplňuje cíl stanovený osnovou práce.  

Po formální stránce je práce na dobré úrovni. V práci se vyskytují drobné překlepy a typografic-
ké chyby, které však nesnižují hodnotu práce. Bibliografické citace – byť s drobnými výhradami - odpoví-
dají požadavkům ČSN. 

Student pracoval zcela samostatně, potřebné podklady získával konzultacemi s vedoucím prá-
ce. Při konzultacích seznamoval vedoucího práce s postupem práce na své BP. 

BP jako celek podle mého názoru splnila podmínky zadání. 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou 

výborně 

V Ostravě 25. 5. 2011 

Ing. Jaromír Široký, Ph.D. 

vedoucí bakalářské práce 

 


