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Pro NSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: OPOTŘEBENÍ KOLEJNIC V ÚSECÍCH SE SMĚROVÝMI OBLOUKY 
MALÉHO POLOMĚRU 

Autor práce: Bc. Martin Schneider 
Oponent práce: Ing. Petr Szabó 

Popis práce: 

Charakter práce vyplývá z názvu. Významný faktor, který je pro práci zásadní, jsou lomy sklonu 
nivelety, který byl podmínkou pro výběr úseků (těchto bylo ve finále 10). Zadání bylo cíleno 
hlavně na boční ojetí, které je v prověřovaných úsecích rozhodující pro životnost kolejnic. Práce 
se zabývá i ojetím svislým, kde jsou bezesporu zajímavé výstupy. Nebyly opomenuty kampaně 
broušení kolejnic, výměna, použití kolejnic z oceli R350HT (HSH). Přínos těchto kolejnic je v práci 
zhodnocen. 
V závěru práce je doporučení na možné zvýšení převýšení kolejnicových pásů na Dlim=150 mm 
i s úvahou o možných nežádoucích dopadech po zavedení do praxe (skluzové vlny). 

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.: 

Body 1. až 3. bez připomínek. Bod 5. okomentovaný v popisu práce. Bod 4. vynikající, jen 
s drobnými překlepy (úsek 8 místo boční výraz vodorovná, na straně 103 nemělo být místo vně 
výraz vni?). Při zpracování množství textu a grafů zcela nepodstatné. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Co je myšleno poznámkou na straně 129 – pod tabulkou 5.5.1? 
* V tomto případě se rozdíl v ojetí neprojevil tak markantně, protože v části „Před LN“ je zřejmě 
svar, který srovnané ojetí h snižuje. 
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Jde o nějaký svar s geometrickou anomálií nebo u jiných lomů nivelet svary nejsou? 
Může mít vliv na ojetí i délka zakružovacího oblouku, případně to, jestli je vrcholový nebo 
údolnicový? 

Závěr: 

Práce je zpracována na velmi dobré úrovni, zpracovatel plně rozumí problematice. Nabízí se 
další pokračování, například s ohledem na provozní způsob provozování trati. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A 

Datum: 28.01.2022 Podpis oponenta práce: …… 


