
Fakulta stavební VUT  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno 

1 / 2 

Pro NSP (MIMO ARS) 
 
 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: ANALÝZA CHOVÁNÍ ŽELEZNIČNÍ KOLEJE NA ÚČINKY POJEZDU 
ŽELEZNIČNÍHO VOZIDLA 

Autor práce:   Bc. Gabriela Peňázová    
Oponent práce: Prof. Ing. Jiří Kala, Ph.D. 

Popis práce: 
Diplomová práce má standartní členění do celkem devíti kapitol. První je úvod, sedmá závěr, osmá 
použitá literatura následována seznamem obrázků. Druhá kapitola pojednává o konstrukci 
železniční tratě. Třetí obecně popisuje problém interakce železniční tratě a vozidla. Čtvrtá kapitola 
již konkrétně popisuje základní postupy řešení. Hlavní objem práce je shrnut v páté a šesté 
kapitole. Kdy v páté autorka popisuje tvorbu, analýzu a výsledky rovinného výpočtového modelu. 
V šesté kapitole je provedena analýza s použitím prostorového výpočtového modelu.  
 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 
3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 
5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 
Ad1)  
Odborná úroveň práce je velmi dobrá. Je zřejmé, že autorka se v problematice orientuje. 
 
Ad2) 
Pro řešení byly zvoleny modely na bázi konečných prvků. Vzhledem k rozsahu práce nebylo možné 
použít rozsáhlejší modely, nebo modely s detailnější diskretizací významných částí. 
 
Ad4) 
K členění mám následující výtku. V páté kapitole je popis rovinného výpočtového modelu, v šesté 
pak prostorový model. Pro oba byl použit výpočtový model na bázi konečných prvků systému 
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ANSYS. Vhodnější bylo věnovat jednu kapitolu popisu všech konečných prvků, které byly 
z databáze ANSYS použity, než jejich členění do kapitol 5.3 a 6.2.  
V textu se vyskytují relativně časté překlepy, většina z nich je jen formální. Jedná se o překlep i 
v případě modulu pružnosti kolejnice, kdy je ve všech tabulkách uváděna hodnota 21E9, místo 
210E9? Na str. 37 mělo asi být SURF154 místo SOLID185 pro popis podloží a okolní zeminy 
(jednotka N.m-3). 
V kapitole 5.1 je popis modelu kolejnice použitým prutovým prvkem BEAM188. Zároveň je zde 
odkaz na obrázek 18 „dělení průřezu na prvky“. Mohla by diplomantka vysvětlit, jak byl profil 
kolejnice modelován? Byl zohledněn odklon opornice?  
Předmětem výpočtu je svislý posun vyvolaný kolovými silami. Pokles vlivem předpětí svěrek 
(popisovaný v kapitole 5.7.1) je možné snadno odečíst. 
 
Ad 5) 
Cílem diplomové práce bylo studium možností modelování konstrukčních prvků koleje. Dále 
sestavení s využitím metody konečných prvků 3D modelu konstrukce koleje v přímé. Na základě 
nastudovaných poznatků vytvořit výpočtový model kolejového roštu a podkladní vrstvy, definování 
kolových sil a řešení statické a dynamické odezvy na účinky vozidla i se simulací pojezdu 
železničního vozidla. Lze konstatovat, že cíle byly splněny. 
 

Připomínky a dotazy k práci: 
1.Jaké informace nám poskytuje výpočet vlastních frekvencí a tvarů kmitu mimo vstupních hodnot 
pro výpočet parametrů tlumení? 
2. V práci chybí popis výpočtu průjezdu vozidla modelem trati délky 46,8 nebo 49,8 metrů. Kde a 
jak bylo vozidlo umístěno v čase 0 s? Byl první krok řešen jako statický, bez vlivu setrvačných sil? 
3. Kolové síly byly zadány. Čím by mohly být způsobeny výrazně větší amplitudy svislých kolových 
sil (Obr. 62, 64, 66-72) u levého kola než u pravého? 

Závěr: 

Výhrady jsou spíše formálního charakteru a nesnižují odbornou úroveň práce. Z práce je cítit časová 
tíseň při nedotažení. 
Předložená práce prokazuje, že studentka si osvojila potřebné teoretické znalosti v oblasti 
numerických výpočtů dynamicky zatížených konstrukcí. Práce prokazuje autorčinu schopnost 
prezentovat na dobré úrovni výsledky své odborné práce. Z uvedených důvodů jsem se nakonec 
přiklonil k výbornému hodnocení. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 24.1.2022 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


