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Pro BSP SI, GK, ME 
 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Rychlost vlaků na vybraném úseku tratě 

Autor práce: Matouš Horák 

Oponent práce: Ing. Miroslav Hoza 

Popis práce: 

 Student Matouš Horák ve své práci otevírá problematiku reálné využitelnosti traťové 

rychlosti, která byla na české železnici komplexně řešena naposledy na přelomu 70. a 80. let 

20. stol. Od té doby se změnila, na mnohých tratích výrazně, nejen skladba provozu, ale také 

trakční charakteristiky a z nich plynoucí dynamika jízdy používaných vozidel. Desítky let používaný 

koeficient pro doporučené převýšení, který zohledňuje podíl vlaků nevyužívajících traťovou 

rychlost, tak může být překonaný a jistě má smysl zabývat se jeho případnou revizí. 

 Předložená bakalářská práce se může objemem textové části jevit na první pohled málo 

obsáhlá, stěžejní a nejpracnější část spočívá v „neviditelném“, ale časově náročném rozboru 

nasbíraných údajů (více než 29 000 záznamů z měření, výstupy ze simulace). Vše podstatné je 

v práci uvedeno a vysvětleno. 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

- k odborné úrovni: 

Student Matouš Horák ve své práci využil znalosti z oboru dopravních staveb a také z oboru 

technologie železniční dopravy. Zatímco dopravní stavby jsou předmětem právě hodnoceného 

studia, poznatky z technologie železniční dopravy načerpal z vlastního zájmu, za což si zaslouží 

uznání. Studentů se zájmem pojmout a propojit více oborů není mnoho. 
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- ke zpracování dat z měření: 

Vyloučení odlehlých hodnot pomocí absolutní hodnoty odchylky je neobvyklé, standardně se 

v takovýchto situacích používá směrodatná odchylka relativní. Vzhledem k potřebě zjednodušit 

zpracování je ale zvolená metoda akceptovatelná, vliv na výsledek při takto velkém objemu dat je 

prakticky nepostřehnutelný. 

 

- k simulaci: 

Z grafického výstupu v lokalitě „Hády“ (obr. 20) je zřejmé, že student Horák při tvorbě statického 

rychlostního profilu položil snížení rychlosti na 60 km/h (při vjezdu do seř. nádr. Maloměřice) na 

výměnový styk rozhodné výhybky. Takto lze uvažovat jen u vlaků jedoucích pod plným dohledem 

ETCS, vlaky jedoucí podle návěstí hl. návěstidel musí jet sníženou rychlostí už od úrovně 

vjezdového návěstidla. Proti použití rychlostního profilu ETCS nemám námitky, protože s jeho 

využíváním se na zkoumané trati v nejbližších letech počítá. Pro správnou interpretaci a příp. další 

použití výsledků je ale potřeba takové okrajové podmínky simulace zřetelně uvádět. 

 

- k jazykové úpravě textu: 

V práci se vyskytují chyby způsobené pravděpodobně opakovanými stylistickými úpravami: dva 

stejné podměty v jedné větě, chybějící slova (kap. 2.3.1.), chybějící popis tab. na str. 30 (lokalita). 

Výčty parametrů koleje v kap. 4.2.1. a 4.2.2. mohly být vhodným zápisem do mapových výřezů 

přehlednější než v souvislém textu. Doporučuji u příštích prací věnovat více pozornosti závěrečné 

úpravě a případně dávat přečíst výsledný text jiné osobě. 

 

Náměty k rozpravě při obhajobě: 

Z výsledků Vašich měření (která ve většině případů zjistila vyšší rychlosti, než předpokládá 

simulace) je zřejmé, že současné vlaky nejsou ve zkoumaných úsecích schopny využívat traťovou 

rychlost. K základní traťové rychlosti se dokáží přiblížit vlaky expresní, případně osobní, v130 a vk 

jsou hypotetickými rychlostmi. Zkuste prosím pouvažovat: 

- Jaké další vlastnosti infrastruktury, kromě převýšení koleje, jsou dotčeny traťovou rychlostí 

a jaké má u nich nevyužitelně vysoká traťová rychlost negativní dopady? 

- Zda a případně jaké přínosy může mít snaha zavádět nevyužitelně vysoké traťové rychlosti? 

- Jakým směrem by se mělo ubírat bádání, abychom dokázali pro potřeby navrhování 

předem stanovit využitelné traťové rychlosti? 

Závěr: 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 7. června 2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


