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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Bezstyková kolej v obloucích malých poloměrů 

Autor práce:  Bc. Kateřina Peřinová 
Oponent práce: Ing. Petr Szabó 

Popis práce: 

Práce zkoumá a hodnotí vliv směrových poloměrů na stabilitu kolejového roštu s příčnými 
pražci. Problematika je posuzována v laboratorních podmínkách, dále je stanoven výpočtový 
model. Jsou porovnávány silové účinky roštů s kolejnicemi tvaru 49 E1 a 60 E2. Krom modelů 
s perfektní příčnou polohou jsou zkoumány i stavy se směrovými odchylkami na předem 
stanovené výpočtové délce 17 m. Z předložených grafů pro poloměry 300 m, 250 m a 190 m 
s určením kritické síly lze stanovit předpoklad pro další poloměry směrových oblouků s malým 
poloměrem. 

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.: 

Odborná úroveň práce velmi dobrá, v poměrně rozsáhlé práci je možno diskutovat 
o některých pojmech (mezní nebo minimální hodnota poloměru směrových oblouků, 
průměrná hodnota příčného odporu betonového pražce – podle typu se to liší až 35%). Je 
trochu diskutabilní použití dat z úzkorozchodné trati se směrovými poloměry až 100 m pro 
tratě c ČR s rozchodem 1435 mm a minimálními poloměry 170 m. V reálném provozu bývá u 
problematických míst směrová chyba kombinována výškovou (prosedlina ) a v kombinaci 
s například vrcholovým zakružovacím obloukem dochází ke ztrátě stability. Jak je 
konstatováno v závěru práce, je vhodné v dané problematice pokračovat. Pro praktické využití 
by se měly stanovit další vstupní parametry pro pokračování. 
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K vhodnosti použitých metod a postupů, využití odborné literatury a práce s ní a formální, 
grafická a jazyková úpravě práce nemám výhrad. 
Splnění požadavků zadání práce hodnotím jako velmi dobré, trochu chybí návaznost na 
provozní podmínky v tratích České republiky jak jsem konstatoval v bodě k Odborné úrovni 
práce. 
 

Připomínky a dotazy k práci: 

Proč nebylo uvažováno se směrovým poloměrem 170 m? Možná bylo vhodné posoudit 
poloměry směrových oblouků s vazbou na předpis S3/2 Bezstyková kolej čl. 79 (a Tab. 1). 

Závěr: 

Studentka zpracovala práci v rámci znalostí získaných na škole, trochu chybí praktický pohled, 
který do práce mohla vnést komunikace s lidmi znalými problematiky z drážních infrastruktur 
v ČR. 

Práci doporučuji k obhajobě před komisí pro závěrečné zkoušky. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B 

  
Datum:  22. ledna 2018  Podpis oponenta práce………………………………… 


