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Diplomová práce Bc. Ondřeje Holemého má název Analýza dynamických parametrů 
železničního svršku. Obsah práce odpovídá názvu, tj. práce se zabývá vyhodnocením měření 
vibrací a posunů na železničních svršcích bez s použitím podpražcových podložek. Diplomant 
si zvolil dva úseky v Havlíčkově Brodě a v Plané nad Lužnicí. 

 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.), kompletnost předepsaných příloh 

Diplomová práce obsahuje 91 stran textu a 87 stran příloh. V textu je 90 obrázků, z nichž 
většina obsahuje sadu grafů. Diplomant práci rozdělil do 18 kapitol. Vzhledem k obrovskému 
množství zpracovaných dat má práce dobrou strukturu, avšak diplomat se nevyhnul některým 
nepřesnostem.  

V práci jsou číslovány obrázky, avšak v textu až na výjimky chybí odkazy. Sestavy grafů 
v příloze neobsahují ani popisy – tedy není zřejmé, co který graf znamená, resp. k jakému 
měření se vztahuje. Zajímavý je obr. 2, který je poněkud nezvykle otočen. Obr. 22 obsahuje 
stejný popis jako obr. 21 – vhodná by byla záměna slova „v časové“ za „ve frekvenční“. 

Obdobně, jak se popisují obrázky, je vhodné popsat i tabulky – jejich popis i odkazy na ně 
chybí téměř v celé práci. Tab. 3 pak obsahuje zbytečně dvě stejné hlavičky. 

V kapitole 6.3 autor píše – „na matematickém teorému (Fourier)“ – takový teorém 
neexistuje – slangově je zřejmé co diplomant zamýšlel. Obdobně „Obr. 28 Popis analýzy 
frekvenční oblasti“ je poněkud nepřený. Analogicky obr. 29 – platí pouze v případě, kdy x=3. 
Obdobně obr. 30 a 31. 

 

Přístup diplomanta k zadanému úkolu a zvolený přístup z hlediska současných metod 

Diplomant splnil všechny stanovené cíle, tj. zabýval se provoznímu měření a analýze 
kolejového svršku bez a s podpražcovými podložkami. Z předloženého textu vyplývá velké 
množství práce, kterou diplomant musel vynaložit, aby mohl vytvořit tuto publikaci. 
Z hlediska „zajímavých“ vět je zřejmé, že diplomant na práci pracoval samostatně: 

- str. 19, kap.5.3 „...kde pro každý jednotlivý Hertz bylo naměřeno určité zrychlení 
vibrací ...“ – měření se provádělo v časové oblasti 

- str. 19, kap. 5.3 „... oproti měření zrychlení v časové oblasti, jsou nejvyšší hodnoty 
převážně pod hlavou pražce 1.“ – nesoulad by bylo vhodné vysvětlit 

- str. 21, kap. 5.4 – „Spojnice bodů jsou pouze informativní, nemají žádnou 
vypovídající hodnotu. Dle mého názoru je toto řešení líbivější.“ – nádherná 
myšlenka, zvláště u „technika“ 



- str. 51 kap. 10.1 – „...Na grafu je znázorněna závislost rychlosti a velikosti posunů. 
Žlutě jsou označeny posuny pod vlakovými soupravami, převážně pod 
lokomotivami, ...“ – domnívám se, že se jedná o graf maximálních vybraných hodnot  

- str. 86 kap. 14.1 – „Posuny byly zaznamenány na obou úsecích jak bez tak s 
podpražcovými úseky.“ Zajímavý termín – „podpražcový úsek“ 

- str. 87, kap 14.4 – „Dá se tedy říci, ...“ – formuloval bych jinak 

 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití 

Jelikož se jedná o zajímavé a perspektivní téma – podpražcové podložky, je využití 
výsledků zřejmé. Literatura zabývající se reálnými měřeními a analýzami dynamických 
vlastností kolejového svršku v uvedeném rozsahu je obecně vzácná. Pro další práci buď 
diplomanta, nebo raději doktoranda bych doporučil provést podrobnější analýzu získaných 
výsledků. 

Diplomant dokázal nejen změřit, ale zejména zpracovat velké množství dat reálného 
experimentu a použít zajímavé analýzy, což hodnotím kladným způsobem. 

 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům 

V práci jsem nenalezl žádné rozpory. 

 

Zda práce obsahuje originální řešení vhodné pro autorské osvědčení, patent apod. 

Práce obsahuje několik zajímavých řešení, která by mohla být i součástí osvědčení apod. 

 

Domnívám se, že diplomant splnil všechny náležitosti potřebné pro vytvoření diplomové 
práce. Práci Bc. Ondřeje Holemého nazvanou Analýza dynamických parametrů železničního 
svršku hodnotím klasifikačním stupněm velmi dobře (B/1,5). Zejména oceňuji množství 
práce, která je z rozsahu práce zřetelná. 

 

Klasifikační stupeň ECTS: B/1,5 

 

          
V Brně dne 29.ledna 2013 ................................................... 

Podpis 
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Dotazy k diplomové práci, které by diplomant mohl zodpovědět v průběhu veřejné 
rozpravy 

1. Vysvětlete rozdíl mezi analýzou v časové a frekvenční oblasti. 

2. Detailně vysvětlete graf závislosti zrychlení na frekvenci – např. na obr. 62. 

3. Jaké vlastnosti by měly mít podpražcové podložky? 

4. Dokážete odhadnout charakter chování pražce bez a s podpražcovými podložkami? 

 

 


