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OPONENTSKÝ POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  KONSTRUKCE SPORTOVNÍHO VOZÍKU PRO MULTIPNĚ POSTIŽENÉ DĚTI 
Autor práce: Kseniia SLABODENIUK 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav konstruování a částí strojů 
Oponent práce: Ing. Zdeněk ČEŠPÍRO, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav konstruování a částí strojů 

 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Předložená práce se zabývá návrhem exteriérového invalidního vozíku pro děti, schopného překonat 
středně těžký terén. Řešené téma považuji za středně náročné.  

 

Splnění zadání splněno 
Bakalářská práce si dává za cíl shrnout informace o dětských invalidních vozících a na jejich základě 
vytvořit koncepční návrh vozíku, na který je možno navázat dalším vývojem. Tyto cíle bakalářské práce 
byly splněny. 

 

Zvolený postup řešení správný 

Autorka zvolila správný postup řešení od rešerše již používaných řešení k vytvoření koncepčního 
návrhu podle požadavků na používání a jeho následné pevnostní kontrole. 

 

Odborná úroveň – Rozbor práce A - výborně 

Práce je prakticky zaměřena a klade si za cíl vytvořit návrh invalidního vozíku, který odpovídá 
popsaným nárokům na používání. Tento cíl byl splněn a na základě návrhu byl postaven prototyp pro 
funkční zkoušky. Konstrukce vozíku byla pevnostně zkontrolována MKP. Práce se zabývá užitnými 
vlastnostmi vozíku – hmotností a přepravitelností a stabilitou při jízdě za různých podmínek. V úvodní 
části práce obsahuje poměrně rozsáhlou rešerši již používaných vozíků, ergonomických požadavků pro 
jejich používání a také přehled typů postižení jejich uživatelů. Závěrem mohu konstatovat, že autorka 
zpracovala zadání kvalitně s výsledkem dobře použitelným v praxi. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Práce je zpracována pečlivě a logicky s názornými obrázky, jednotlivé části jsou vyvážené. Téměř se 
v ní nevyskytují formální a jazykové chyby. Rozsah práce odpovídá zadání, které zpracovává. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 

Literární zdroje jsou vybrány správně, vhodně označeny a odlišeny od vlastních výsledků autorky. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Práce je zpracovaná pečlivě a plní zadání s výsledkem, který je dobře prakticky použitelný. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Kseniia Slabodeniuk  vypracovala bakalářskou práci na téma Konstrukce sportovního vozíku 
pro multipně postižené děti. Obsahem první části práce je rešerše již používaných vozíků, popis 
funkčních a ergonomických požadavků na ně a také stručný popis postižení jejich uživatelů. 
V druhé části je zpracován návrh vozíku včetně ověření jeho funkčních vlastností. Podle tohoto 
návrhu byl postaven prototyp. V závěru práce je pevnostní kontrola navržené konstrukce MKP. 
Práce správným způsobem směřuje k prakticky použitelnému výsledku a její zadání bylo 
splněno. 
 
 
Otázky k obhajobě 

1. Jakým způsobem je řešena rozebíratelnost vozíku – odpojení kol, rukojeti a sedačky? 
 

2. Byla stanovena, případně vyzkoušena kritická rychlost v zatáčce pro převržení vozíku? 
 
 
Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A – výborně. 
 
 
 
 
 

 

 
 
V Praze, dne 27. 8. 2018 ....................................... 

Ing. Zdeněk ČEŠPÍRO, Ph.D.  
oponent práce 

 
 
 


