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Obsáhlá prvá kapitola obsahuje podrobné popisy trí koncepcne odlišných typu prejezdových
zabezpecovacích zarízení s relativne velkou cetností výskytu na ceské železnicní síti, a to
reléového systému PZS AžD 71, elektronického prejezdového zarízení firmy AžD typu PZZ-
EA a elektronického zarízení firmy Siemens typu Eleksa. Kapitola je zakoncena porovnáním
charakteristických vlastností techto zarízení. Druhá kapitola strucne popisuje hlavní zásady,
na kterých je založen systém vlakového zabezpecovace ETCS. Zvlášte je zmínena úroven
ETCS L2 a vztah systému ETCS a prejezdových zabezpecovacích zarízení.

Ve tretí kapitole se diplomant pokouší analyzovat možnosti, které v jednotlivých režimech
jízdy muže systém ETCS L2 nabídnout k rešení zapojení prejezdových zarízení do systému.
Ve ctvrté kapitole diplomant formuluje svuj návrh integrace prejezdového zarízení do
zabezpecovacího systému ETCS a v páté kapitole uvádí svuj ideový návrh vyrovnávání
približovací doby, tedy návrh minimalizace nadbytecné výstrahy vznikající pri približování
vlaku k prejezdu rychlostí nižší, než tratovou.

Hodnocení práce:

Popisná cást práce (hlavne kapitola 1) je zpracována velmi dobre. Popisy jsou dostatecne
podrobné, názorné a výstižné. Budou využity ke zkvalitnení písemných podkladu k výuce
predmetu Zabezpecovací systémy.

Ponekud rozporneji pusobí cást práce, ve které diplomant uvádí své vlastní návrhy (kapitoly
4 a 5). Analýze i návrhu by slušelo více systematicnosti, nekdy pusobí problémy sledovat
autorovy myšlenky. Obcas není použita korektní argumentace ve prospech ucinených
rozhodnutí, nekde oduvodnení prakticky chybí (viz též otázka na diplomanta).

Splnení zadání: Pres urcité výhrady ke zpusobu, jak toho bylo dosaženo, lze konstatovat, že
zadání DP bylo splneno.

Prístup diplomanta: Bc. Josef Vintr pracoval velmi samostatne a iniciativne.

Práce odpovídá zákonným ustanovením, predpisum a normám.

Jazyková úroven práce: Objevují se pravopisné chyby (napr. na str. 30 v bodu 1.5.1 "Jsou
použity relé ...), vyskytují se preklepy.

Grafická úroven práce: Velmi dobrá. Práce je prehledná.

Práce neobsahuje originální rešení vhodné pro AO, patent apod.

Otázka k rozprave: Na str. 51 v odstavci pod obrázkem je uvedena veta: "Vzhledem k poctu
prenosových kanálu nebude muset být rozlišován smer a približovací úseky (AJ, BJ) z obou
stran budou preklenuty soucasne". Diplomant vysvetlí, jak ji myslel.

Predloženou diplomovou práci hodnotím velmi dobre
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