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1. Splnění požadavků zadání.
Předkládaná diplomová práce splňuje požadavky zadání práce. Nad rámec zadání bylo provedeno
experimentální měření na akumulátorové lokomotivě.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Student se snažil využít množství nastudované literatury. Toto se projevilo odklonem, převážně
teoretické části, některých kapitol mimo zadané téma diplomové práce. Kapitoly by také mohly být
rozděleny přehledněji. V praktické části naopak postrádám některé informace, které jsou stěžejní pro
modelování a vyhodnocování výsledků a měly by být uvedeny.
Grafická stránka práce je na dobré úrovni. Po stránce jazykové, ale práce obsahuje nemalé množství
překlepů a nepřesností.
Např.: opakující se překlep válivé; chybné označování fyzikálních rozměrů veličin ve vzorcích 7, 8,
11; uvádění jednotek pro stoupání pro vlaky v % místo ‰ (str. 33);  překlepy v jednotkách v
tabulkách 1, 4 a 5 atd.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Diplomant se ve své práci věnuje akumulátorovým lokomotivám a řešení simulování jejich
provozních stavů v návaznosti na nalezení optimalizace spotřeby. Nejprve je proveden rozbor vlivů a
sil působící na daný objekt. Na základě přijatých zjednodušení je navržen matematický model, ve
kterém lze provádět simulace chování lokomotivy na daném profilu tratě a zjišťovat chování
lokomotivy z pohledu spotřeby energie. Na základě řady simulací se student snaží vyhodnotit
vhodnost jednotlivých aplikovaných vstupních veličin a omezení pro provoz lokomotivy s cílem
nalézt vhodné parametry z hlediska spotřeby energie.
Uvedená část mohla být v práci více rozvedena a ukázány detailněji vstupní podmínky pro jednotlivé
simulace (sklon trati, délka úseků …). Interpretace výsledků je také málo vypovídající. Např. u
obrázku 39 chybí popis os a poznámky v textu nejsou také nejpřesnější. Z tabulkových nebo
grafických výsledků je také překvapivé, že lokomotiva v některých případech spotřebovává více
energie při jízdě z kopce než při jízdě do kopce. Bez podrobnějšího vysvětlení, které jsem v práci
nenalezl, může dojít k chybné interpretaci výsledků.
Na závěr autor připojuje experimentální výsledky z provozu skutečné akumulátorové lokomotivy a
porovnává je se simulací.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Zkoumaná oblast akumulátorových lokomotiv je poměrně úzce specifická a není jednoduché nalézt
mnoho literatury. V současné době se věnuje čím dál více pozornosti úsporám spotřeby energie i
ekologičnosti provozu a zkoumání takovýchto lokomotiv může přinést cenné poznatky pro jejich
popularizaci nebo nalezení dalších úspor.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Diplomant uvádí značné množství literatury a dokumentů. Některé však mají pouze okrajové využití
související s danou prací.

6. Otázky k obhajobě.
1. Popište průběhy veličin na obrázku 39 včetně doplnění vstupních simulačních veličin, pro které
byly zmíněné průběhy získány. Jedná se skutečně o dráhu v případě první křivky, a proč se liší křivky
na třetím průběhu?
2. V kapitole 2.4 se jedná o akumulátorovou lokomotivu?
3. Shrňte prosím, v čem spočívá optimalizace spotřeby energie dle kapitoly 2.7. Jak velké jsou
přínosy v úsporách?
4. Vysvětlete závěrečné porovnání energií dle kapitoly 2.8 a 2.9. Proč je spotřebovaná energie větší



při jízdě z kopce než do kopce? Jak vypadají vstupní hodnoty pro simulaci (sklon, délka tratě …)?
Jak vypadá kombinovaná jízda)?
5. Umí lokomotiva 730 rekuperovat?
6. Jak byl při experimentálním ověřování měřen náboj akumulátorové baterie?
7. Prosím o vysvětlení pojmu elektromagnetická brzda, který je uveden v kap. 1.2.4 Škoda 25Tr
IRISBUS.
8. V rovnici VII je veličina „s“. Jedná se o stoupání? Jaká je její jednotka?
9. V jakých jednotkách je uváděno stoupání pro „zátěžové diagramy“ a v jakých jednotkách je
zadáváno do simulací?

7. Souhrnné hodnocení.
Daná problematika tématu práce je poměrně rozsáhlá a složitá. Někdy není jednoduché přijít v tak
krátké době na všechny vazby a souvislosti. Celkově lze konstatovat, že diplomant splnil body zadání
diplomové práce. Při zabrání do práce si však diplomant patrně neuvědomil, že prezentované
výsledky nemusí být příliš čitelné při vynechání parametrů simulací. V závěru práce mohly být také
znovu podrobněji uvedeny výhody akumulátorových lokomotiv. Zajímavé je také praktické
experimentování na akumulátorové lokomotivě.
Práce byla zpracována na vcelku dobré věcné i grafické úrovni - s výše uvedenými konkrétními
připomínkami.
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