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Pro NSP SI, GK, ME 

 

 

Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Vztah geometrických param. koleje a rozvoje skluzových vln 

Autor práce: Bc. Jiří Jung 

Vedoucí práce: Ing. Tomáš Říha 

Popis práce: 

Cílem práce byla snaha o osvětlení vztahu mezi geometrickými parametry koleje a rozvojem 

skluzových vln v obloucích malých poloměrů, konkrétně na trati Brno-Maloměřice – Česká 

Třebová. V rámci diplomové práce měla být provedena měření geometrických parametrů koleje 

a měření skluzových vln, která následně měla být vyhodnocena a podrobena zkoumání. 

 

Podkladem pro vypracování diplomové práce byla odborná literatura, zabývající se tématem 

skluzových vln a způsobů vyhodnocení naměřených dat a nákresný přehled železničního 

svršku. 

 

V rámci diplomové práce se diplomant zúčastnil dvou měřících kampaní v dubnu a říjnu roku 

2019. Na předmětné trati sledoval celkem pět úseků v obou provozovaných kolejích, samotný 

způsob měření převzal od Ing. Valehracha tak, aby bylo možné naměřená data vzájemně 

porovnávat. Mimo těchto měření pak student také provedl po zpracování dat obchůzku pro 

kontrolu a ujasnění některých zjištěných souvislostí mezi skluzovými vlnami a použitým 

železničním svrškem. 

 

Při zpracování diplomové práce se musel student vyrovnat s nutností zpracování značného 

objemu dat i s vysokou pracností vzájemného napojování dat zjištěných při měření 

geometrických parametrů koleje a měření skluzových vln. Neméně pracné bylo i samotné 

zpracování dat, při kterém student následně samostatně odhalil nejen možné chyby měření, 

ale vyloženě i nedostatky ve zvoleném způsobu měření.  I tak se mu však podařilo vypracovat 

velmi vypovídající grafické přílohy, které ukazují důležité souvislosti v naměřených a zjištěných 

datech a které dosud v rámci tohoto výzkumu nebyly zpracovány. 

 

Pro úplnost hodnocení této práce je třeba také zmínit, že se jedná o práci teoretickou, jež od 

studentů vyžaduje zvýšené úsilí při zpracování – velkou část nutných znalostí si student musel 

osvojit sám, protože nepatří do běžné náplně magisterského studia. A tak i přesto, že student 

musel svého vedoucího k vedení této práce spíše přemlouvat, dokázal v něm svojí pílí a 

cílevědomým přístupem k danému tématu opět probudit chuť pro vlastní výzkumnou činnost. 
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Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Práce dle mého názoru splňuje požadavky zadání, student dostatečně a včas konzultoval. 

Samotná práce i její veškeré přílohy jsou velmi pečlivě zpracovány, možná pouze na samotném 

textu je vidět, že by student mohl ještě vylepšit své stylistické schopnosti. Ty však vynahrazuje 

jinak precizní a kvalitní prací, která pomáhá posunout pochopení tématu o velký kus dále. 

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě před komisí pro státní závěrečné zkoušky.  

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 22. 1. 2020 Podpis vedoucího práce: ……………………………………………… 


