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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Opotřebení kolejnic v úsecích se směrovými oblouky malého 
poloměru 

Autor práce: Bc. Martin Schneider 
Vedoucí práce: doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. 

Popis práce: 

Předložená diplomová práce je zaměřena na zkoumání ojetí kolejnic v úsecích se směrovými 
oblouky malého poloměru, a to s ohledem na konstrukční a geometrické uspořádání koleje 
v obloucích, zejména na podélný sklon koleje, na charakter provozu, na kvalitu kolejnicové oceli 
a provozní zatížení.  
Student ve své práci navazuje na předchozí diplomovou práci Chudějová, L.: Opotřebení 
kolejnic v úsecích se směrovými oblouky malého poloměru (2021). Z této práce přebírá zejména 
popis teorie interakce vozidlo a kolej, který aplikuje pro porovnání účinků příčných, vodících sil 
na boční ojíždění kolejnic. 
Samotná práce studenta je z hlediska zpracovaných a vyhodnocených údajů velmi rozsáhlá. 
K hodnocení ojetí kolejnic bylo vybráno celkem 10 oblouků, což s ohledem na vždy dvě situace 
parametrů v oblouku a dvě koleje znamená hodnocení celkem 40-ti jednotlivých situací. Velmi 
kladně hodnotím schopnost studenta se s takovým množstvím dat, která poskytla Správa 
železnic a nebyla zcela prosta chyb, vypořádat. Student zpracoval poměrně rozsáhlé 
vyhodnocení dat, kterou správce infrastruktury získává pomocí měřícího vozu. V tomto směru 
se, právě s ohledem na rozsah dat, nepodařilo provést hlubší statistické analýzy (např. 
korelační) s cílem ocenit souvislost jednotlivých sledovaných veličin, které by umožnilo 
detailnější porovnání vývoje ojetí kolejnic ve vybraných úsecích. 
Student pracovala samostatně, systematicky, pravidelně se mnou zpracování diplomové práce 
konzultoval. Student prokázal, že má potřebné znalosti z oblasti železničních staveb, velmi 
dobře se orientuje v dotčené problematice interakce vozidlo a kolej. 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 
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5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Velmi kladně hodnotím přístup studenta ke zpracování diplomové práce. Předložená 
diplomová práce je podle mého názoru po obsahové i formální stránce velmi dobře zpracována, 
hodnotím ji kladně a doporučuji k obhajobě před komisí pro SZZ. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 26. 1. 2022 Podpis vedoucího práce: ……………………………………………… 


