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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce: Hodnocení zkušebního úseku s podpražcovými podložkami 

Autorka práce: Klára Hamšlágerová 
Vedoucí práce: doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. 

Popis práce: 

Bakalářská práce studentky Kláry Hamšlágerové se zabývá hodnocením zkušebního úseku 
s podpražcovými podložkami v konstrukci výhybek v žst. Ústí nad Orlicí. Bakalářská práce 
navazuje na řešení projektu aplikovaného výzkum Centra kompetence Technologické agentury 
České republiky (TAČR), číslo projektu TE01020168. 
Studentka se věnovala zpracování své bakalářské práce systematicky, vzhledem k svému 
průběhu studia také po delší dobu. V práci nejprve shrnula dosavadní poznatky z použití 
podpražcových podložek v České republice i v zahraničí, vytyčila si realistické cíle týkající se 
dostupných dat, popsala metody zpracování a použila je pro získání výsledků. 
Studentka se zúčastnila se několika měření výškové polohy koleje v žst. Ústí nad Orlicí metodou 
přesné nivelace. Studentka zpracovala tato měření a navíc také zpracovala měření tlaků 
v pražcovém podloží.  
Cením si aktivní přístup studentky při hodnocení měřených dat výškové polohy koleje, kdy se 
snažila překonat obtíže spojené s nestabilitou výchozího bodu pro přesnou nivelací, a to 
komparací s výškami zajišťovacích značek. V rámci hodnocení sedání koleje se jí také vhodně 
podařilo eliminovat vliv podélného sklonu koleje, lomu sklonu a vzestupnic, nacházejících se 
v bezprostřední blízkosti sledovaných výhybek. Hodnocení sedání koleje také ztížily relativně 
krátké intervaly mezi podbíjením koleje, dané nestabilitou koleje bezprostředně navazující na 
zkušební úsek. Výsledné hodnocení je přehledné a poskytuje cenný podklad, umožňující 
zhodnocení vlivu podpražcových podložek na sedání koleje. 
Studentka se vypořádala s rozsáhlým vyhodnocení tlaků v konstrukci pražcového podloží. Zde 
se jí s ohledem na proměnnou kvalitu vozového parku, s ohledem na nestabilitu koleje 
v bezprostředním okolí a na ukončení životnosti některých snímačů nepodařilo prokázat 
jednoznačné trendy. 
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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 � � � � 
5. Splnění požadavků zadání práce � � � � 

Celkové hodnocení a závěr: 

Předložená diplomová práce je podle mého názoru po obsahové i formální stránce výborně 
zpracována, hodnotím ji kladně a doporučuji k obhajobě před komisí pro SZZ. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 6. června 2018 Podpis vedoucího práce: ………… …………… 




