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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. 

 

Problematika práce autora je zaměřena na vyšetřování vybraných dynamických 

charakteristik velocipedu a experimentální zjišťování parametrů do výpočtu charakteristik 

vstupujících. Po krátkém představení parametrů a vztahů pro jejich výpočty, tedy jízdním 

odporům, hnací síle, ostatním silám a těžišti velocipedu a jezdce autor představuje svůj návrh 

postupů měření a ověřování vybraných parametrů. 

 Navazuje pasáž, kde se autor věnuje realizaci měření a ověření parametrů s využitím dříve 

uvedených postupů a výpočtů.  Tyto zde představené výsledky autor dále využívá v rámci 

jejich aplikace na řešený problém, jak je rozvedeno v kapitole 4.  

Závěrečnou část tvoří aplikace předložených výpočetních postupů a v nich uplatnění 

experimentálně zjištěných parametrů do modelových jízdních situací. Je zde provedena 

konstrukce modelových výpočtů a popis jejich určení a využití. 

Práce je vzhledem ke svému zaměření aktuální, protože řešení dynamiky velocipedu je, v 

současné době masivního a až nepříjemného rozšíření velocipedistické kultury mezi téměř 

všechen lid, mnohem vnímanější než dříve. 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 jsou použitelné a svědčí o schopnosti autora zpracovat teoretické, 

výpočetní i experimentální řešení úkolu. Závěry pro sestavené modely a porovnání se mi jeví 

jako správné a vysvětlené.  
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Velmi bych vyzdvihnul autorův smysl pro nápad a realizaci postupů, vedoucích k vyřešení 

zadaného úkolu. Aplikace využití histogramů pro zjišťování plochy a součinitele valivého 

odporu je  osvěžující částí práce.  

Musím se trochu vyjádřit i ke schopnosti autora pracovat s názvoslovím, např. proč je odpor 

jednou sklonu, jednou stoupání? (atd..)  

Je trochu nešťastné, že velmi kvalitní práce je doplněna někdy zvláštními a nesrozumitelnými 

texty (zvláště v úvodních kapitolách). Např. „…odpor stoupání se zavádí, aby cyklista 

překonal sílu…“, nebo „…odpor zrychlení ... při brzdění působí ve směru jízdy a tím navyšuje 

brzdnou sílu…“??? 

Vztahy, odvozené pro výpočty veličin a ve výpočtech použité, jsou místy nepřehledné, a to 

díky komplikovanému a místy nestandardnímu značení veličin, což je škoda (viz seznam 

veličin v úvodu).  

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, ostatní části praktické 

aplikace jsou jasným dílem autora, obzvláště je nutno vyzdvihnout zajímavý a pro mne 

poutavý postup realizace experimentu a jeho vyhodnocení. 

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 

v podstatě vyskytují drobné gramatické a jasné formální chyby. Vnější úprava je v pořádku, 

práce je zpracována jako technické zpráva.  

 

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

 

1. Byly nějak validovány schopnosti histogramu pracovat důvěryhodně (třeba jen pro čtverec 

20x20)?    

2. Opravdu pokládáte „O= k·v2“ za exponenciální funkci? 

3. Proč je úhel  na str. 14 limitován 5,5°? 

4. Prosím o vysvětlení, proč je vhodnější použít i = z2/z1 než i = n1/n2 (str. 21)? 

5. Opravdu je výkon velocipedisty pro jízdu ustálenou rychlostí 30 km/h jen 0,1 kW, resp. 0,094 

kW (str. 53)? 

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 dostatečných odborných znalostech studenta, je velice zajímavá a inspirativní 

a tedy ji i přes uvedené nedostatky doporučuji k obhajobě. 

 

7. Celkové zhodnocení práce: 

 



Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení: 

==výborně== 

 

V Ostravě dne 5.6.2018 

__Ing. Michal Richtář, Ph.D. _ 

podpis oponenta práce 


