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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 

Ano, předložená práce odpovídá plně rozsahu zadání. 

 

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

 

Práce je strukturována na jednotlivé kapitoly, které na sebe logicky navazují, celá práce působí 

komplexním dojmem a je na vysoké úrovni. 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

 

Bakalářská práce je zaměřena na zjištění dynamického zatížení v okolí tramvajových výhybek. 

Jedná se o další část tématu dynamického zatížení v intravilánu městských aglomerací, které 

je dlouhodobě řešeno na katedře 224. Práce má 63 stran a je rozčleněna do 9 kapitol. Po 

úvodu je kapitola s popisem jednotlivých tramvajových vozidel používaných DPO. Následuje 

stručný popis aparatur použitých pro vlastní měření. Ve 4. a 5. kapitole jsou popsány lokality 

měření a jejich geologie. Těžiště práce je představeno v kapitolách 6 a 7, kde je popsáno 

měření na jednotlivých lokalitách a následné vyhodnocení. Vyhodnocení je realizováno 

pomocí souhrnných grafů s průměrnými maximálními naměřenými amplitudami rychlosti 

kmitání pro jednotlivé typy tramvajových vozů a pomocí útlumových křivek. V 8. kapitole je 

diskutováno srovnání naměřeného dynamického zatížení v okolí tramvajových výhybek a 

zatížení na přímých úsecích získané z předchozích bakalářských prací. V závěrečné části je 

bakalářská práce vhodně shrnuta. 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

 

U obrázků v kapitole 5. chybí jakékoliv měřítko. Bylo by vhodné do 3D modelu alespoň 

naznačit, kde se nachází měřená lokalita. Bylo by vhodné uvést data z vrtů ve formě tabulek 

např. v přílohách.  

Již při popisu lokalit v kapitole 6. by bylo vhodné pojmenovat jednotlivé směry průjezdu 

tramvají (označeny v obrázcích písmeny např. ZV, R; v obr. 37 a 39). Pojmenování je uvedeno 

až při komentáři jednotlivých grafů v kapitole 7. 



Kapitolu 7. by bylo vhodné začít podkapitolou s popisem obecného zhodnocení na jednotlivých 

lokalitách. Nedocházelo by poté k opakování vět typu: „Složky rychlosti kmitání z jednotlivých 

směrů jsou zprůměrovány bez ohledu na typ vozu a následně jsou body zaneseny do grafů“ u 

každého stanoviště zvlášť. 

Koláčové grafy v kapitole 7. by bylo vhodné doplnit tabulkou naměřených dat s uvedenými 

naměřenými maximálními amplitudami rychlostí kmitání a rychlosti průjezdu každé tramvaje a 

s průměrnými hodnotami použitými pro další zhodnocení. 

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 

 

Práce přináší nové poznatky v oblasti dynamického zatížení v intravilánu městských 

aglomerací obzvláště v kapitolách 6 a 7. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

   

Celkem je použito 14 relevantních zdrojů, jak z literatury, tak internetu a nechybí ani zahraniční 

zdroje. 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

 

- Drobné překlepy. 

- Po formální stránce je práce bez připomínek a na vysoké úrovni. 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

 

Práce doplňuje další části do problematiky dynamického zatížení v intravilánu městských 

aglomerací. 

 

 

9. Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

 

- výborně -      

 

 

 

    Dne 13.5. 2021   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


