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Bakalárská práce je z oboru železnicní zabezpecovací techniky.

Prístup diplomanta: Aleš Pížl se snažil pracovat samostatne.

Dosažené výsledky a komentáre k nim:

Autor v souladu se zadáním a s využitím dostupné literatury v prvé cásti své práce popsal
princip cinnosti, význam a použití kolejových obvodu. V této cásti se vyskytují nepresnosti.
Napríklad na str. 11 poslední veta nad obr. 2.2 není pravdivá; na str. 15 obr. 2-8 vyvolává
dojem, že na vozidle je prijímacem informace relé.

Druhá cást práce je venována matematickým základum analýzy kolejových obvodu a byla do
znacné míry prevzata z literatury. Závažné chyby se v ní nevyskytují.

V poslední (stežejní) cásti své práce se autor snažil provést výpocet prubehu šuntové
citlivosti kolejového obvodu. Po potížích se nakonec dobral až k záveru. Zde mám ovšem
hlavní výhradu: V práci není uveden výsledný vztah vyjadrující šuntovou citlivost jako funkci
polohy šuntu v kolejovém obvodu. Hlavní výsledek práce - obr. 5-1 je uveden bez jakéhokoli
komentáre. Práce tak pusobí dojmem nedokoncenosti.

Splnení zadání: Pres výhrady k náplni poslední (výpoctové) cásti práce lze konstatovat, že
zadání bylo splneno.

Práce do znacné míry odpovídá zákonným ustanovením, predpisum a normám. Lze nalézt
prohrešky, napríklad symbol vinutí neutrálního relé neodpovídá príslušné norme (viz obr. 2.1,
2.2 a mnoho dalších).

Jazyková úroven práce: V práci jsou pravopisné chyby a mnoho preklepu (napr. dvoupákový
KO, místo dvoupásový, vyskartování místo (vy)zkratování atd.)

Grafická úroven práce: Velmi dobrá.

Práce neobsahuje originální rešení vhodné pro AO, patent apod.

Otázky k rozprave:

1. Uchazec uvede vztah pro šuntovou citlivost kolejového obvodu, na základe kterého
vypocítal krivku na obr. 5-1.

2. Uchazec popíše a okomentuje prubeh šuntové citlivosti podle obrázku 5-1.

3. Uchazec vysvetlí poslední vetu nad obr. 2.2 na str. 11.

Práci hodnotím stupnem:
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