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1. Problematika práce: 
Vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a návaznost na praxi, posouzení 

náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové. 

 

Bakalářská práce autora je zaměřena na problematiku návrhu výpočtového a měřícího 

řetězce setrvačníkové válcové zkušebny výkonu. Po představení zkušeben výkonu, jejich 

druhů, parametrů, možností zatěžování, druhů zkoušek a specifik motocyklových zkušeben, 

se autor věnuje setrvačníkové brzdě, neboli zkušebně.  

Navazuje pasáž, kde se autor věnuje postupu výpočtu výkonu motoru na setrvačníkové 

válcové zkušebně. Tyto zde představené postupy autor dále využívá v rámci jejich aplikace 

na návrhový problém, jak je rozvedeno v kapitole 3.1.  

Téměř závěrečnou část práce tvoří návrh válcové výkonové brzdy a měřícího řetězce.  Je zde 

provedena konstrukce brzdy a popis jejího určení a využití. 

Závěrečnou část práce autor věnoval problematice kalibrace výpočtového modelu výkonové 

brzdy. 

Práce je vzhledem ke svému zaměření aktuální, protože měření dynamických parametrů nebo 

celých charakteristik u motocyklů je požadováno jak laickou veřejností, tak i vývojovými 

pracovníky. Zadání práce je jak po stránce odborné tak i časové odpovídající nárokům na 

bakalářský stupeň studia. 

 

2. Dosažené výsledky:  
Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, experimentální práce, 

dílčí závěry, …), jejich přínos a možnost praktického využití. 

 

Dosažené výsledky jasně svědčí o schopnosti autora zpracovat teoretické, výpočetní i 

experimentální řešení úkolu.  
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Autor musel zpracovat rozsáhlý soubor literatury a spoustu dalších podkladů, což osobně 

považuji za chvályhodné. 

Je velmi nešťastné, a k tomu jsem  kritický, že práce je doplněna zvláštními a 

nesrozumitelnými texty, (čtenáři dá místy hodně práce pochopit, co je v textu popisováno).  

Výpočet a jeho význam pro konstrukční návrh (str. 31) by dle mne pro svou důležitost 

vyžadoval nějaký komentář. 

3. Původnost práce:  
Proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma zpracování, jaká část práce je 

převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta. 

 

Práce je primárně rozdělena na dvě jasně identifikovatelné části, a to část teoretickou a část 

praktickou. V teoretické části jsou statě věnované výpočtům a teorii, další části je konstrukční 

a ideový návrh a ten je jasným dílem autora. 

4. Formální náležitosti práce: 
Formální náležitosti práce (chyby a opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, 

grafické přílohy, …), jak práce odpovídá normalizačním, popř. provozním a bezpečnostním 

předpisům. 

 

Zásady pro vypracování byly dodrženy, části textová i grafická jsou vyvážené. V práci se 

hojně vyskytují, pro mne nepochopitelně, gramatické a jasné formální chyby. Stavba vět je 

obtížně sledovatelná. Vnější úprava je v pořádku, práce je zpracována jako technická zpráva.  

 

5. Dotazy na studenta: 
Konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce (nezbytný bod posudku). 

 

1. V textu používáte velmi často termíny „točivý moment“ a „krouticí moment“. Jde o jednu a 

tutéž skutečnost?    

2. Co je to disipace? 

3. Z jakých důvodů se přepočítává již vypočítaný výkon motoru na vámi uvedených 25°C a 

atmosférický tlak (jaký), a dále prosím odpovědět na otázku, co jsou to „normy EURO pro 

výrobu a homologaci“ (str. 15)? 

4. Prosil bych o vysvětlení jednotek ccm3 a definovat rozměr válce 195x135 mm. 

5. Jak je kalkulována hmotnost setrvačníku m = 29 kg a doba zkoušky 6 s (str. 30)? 

6. Mohl by autor interpretovat hodnoty Ps = P = 546,5 W (str. 31)? 

7. K čemu slouží v měřícím řetězci „čidlo teploty motoru (5) (str. 32, 44)? 

8. Podle kterých koeficientů byl zvolen celkový součinitel ztrát 1,1 (str. 51)? 

6. Hodnocení práce: 
zhodnocení práce, zda svědčí o odborných schopnostech studenta a ukazuje na stupeň znalostí 

studenta v příslušné problematice (zda práci doporučuje k obhajobě). 

 

Práce svědčí o odborných znalostech studenta a i přes uvedené nedostatky ji doporučuji 

k obhajobě. 

 

7. Celkové zhodnocení práce: 

 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení: 



==dobře== 

 

V Ostravě dne 5.6.2018 

__Ing. Michal Richtář, Ph.D. _ 

podpis oponenta práce 


