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

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

Závěrečná práce studenta je rozdělena do úvodu a 6 kapitol. Kapitola 1 je analytická a představuje 

teoretický úvod do problematiky. Kap. 2. a 3. jsou realizační, kde student navrhuje postupy stanovení 

vybraných parametrů jízdního kola s jezdcem a popisuje realizaci vyhodnocení měření těchto 

vybraných parametrů. Kap. 5. je teoreticko-výpočtová, kde student využívá jím stanovených 

parametrů k případovým výpočtům pohybu jízdného kola. 

Přínosem práce je provedení experimentální části, kde se student pokusil stanovit polohu těžiště a 

čelní plochy cyklisty na dvou typech jízdních kol, stanovit a parametry stopy jednotlivých kol a 

experimentálně naměřit průběh výběhové zkoušky a z ní vypočítat součinitel odporu valení obou typů 

kol. 

Student se však nevyvaroval chyb jak v teoretické části, tak i ve výpočtech. V práci postrádám závěr. 

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

náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové. 

Okruhy problémů, jímž se student ve své závěreční práci věnuje, jsou vhodně zvoleny i vzhledem 

k technickým možnostem jejich řešení. Nutno ocenit aplikaci počítačové analýzy obrazu při určování 

čelní plochy jezdce s jízdním kolem i u parametrů stop kol. Mnohé jím stanovené parametry jsou 

porovnatelné s výsledky v literatuře a praxi, byť při jejich dalším použití v části 4 a 5 dochází 

(zřejmě vlivem nepozornosti) k uvádění jiných hodnot – viz momenty setrvačnosti kol silničního kola. 

Po stránce odborné i časové práce odpovídá rozsahu prací tohoto typu. 

3. Přístup studenta k řešení práce:  
Přístup studenta k řešení práce (stupeň samostatnosti, využívání konzultací, …). 

Student pracoval zcela samostatně. Vedoucího práce sporadicky seznamoval s postupem a dílčími 

výsledky řešení své ZP. Student samostatně navrhl experimenty, které následně realizoval a 

vyhodnotil. 

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. 
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Předložená práce odpovídá požadavkům na formální zpracování daného typu závěrečné práce. 

V práci se však vyskytuje množství nepřesností jak ve značení veličin (např. část 1.1 – str. 15, 

převýšení k v obr. a vztahu 1.1.2 a označení převýšení h v textu k tomuto vztahu, v části 2.1 je úplně 

jiné značení veličin než ostatní textu (převzato ze citovaného zdroje), nejasná vyjádření, např. str. 

19, poslední věta části 1.3 o exponenciální závislosti odporu vzduchu. 

V práci vyskytuje značné množství překlepů a pravopisných chyb. 

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

Student by měl vysvětlit: 

- vztah 1.6.4 na str. 22 – pro výpočet síly na převodníku a na kazetě; 

- faktory, které ovlivňují polohu těžiště (str. 22,1. odst.; 

- ohodnotit vliv šířky obtahovací čáry obrysu jezdce na výpočet plochy – str. 33 

- zdůvodnit postup výpočtu a vypočtené hodnoty výkonu cyklisty v kapitole 4 ve vztahu k síle, 

kterou působí cyklista na pedál (i otázka „kruhového šlapání“). 

 

6. Hodnocení práce: 
zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a schopnostech studenta a proč). 

Předložená práce i přes uvedené připomínky a nedostatky svědčí o dostatečných odborných 

znalostech a schopnostech studenta samostatně řešit zadané teoretické i aplikační problémy. 

7. Celkové zhodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení: 

==velmi dobře== 

 

V Ostravě dne 5.6.2018 

_____________________________________ 

podpis vedoucího práce 


