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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Experimentální analýza dynamického zatížení rámu horského kola a návrh 
zkoušky životnosti 

Jméno autora: Bc. Jakub Šulc 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky 
Oponent práce: Prof. Milan Růžička 
Pracoviště oponenta práce: Fakulta strojní (FS) 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání DP lze hodnotit jako středně náročné.  

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Student splnil všechny body zadání rešeršní i experimentální části. Formulace zadání byla ovlivněna nejistotou možností 
získání podkladů pro predikování životnosti kompozitní konstrukce, neboť vlastní zkoušky nebylo možno z časových i 
finančních důvodů realizovat. Student získal a měl možnost zpracovat převzatá experimentální data, z nichž pro výpočty 
měl možnost vycházet.  

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Student nejprve v rešeršní části popsal způsoby zkoušení a zkušební standardy pro rámy bicyklů. V návazné kap. 3 potom 
popsal experimentální metody analýzy deformací, napětí i pevnosti a navrhl způsob a realizaci provozních měření a 
monitoringu konkrétního rámu horského kola. Podstatně asistoval při instalaci snímačů a realizoval laboratorní i venkovní 
provozní měření, která následně zpracoval. Zvolené postupy i metody byly použity správně a adekvátně. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Za stěžejní přínos práce lze považovat získání a vyhodnocení historie zatěžování a histogramy četnosti poměrných 
deformací v kritických místech kompozitového rámu horského kola, a to při různých typických sportovních a provozních 
režimech jeho provozování a zatěžování.  Student navrhl a vyhodnotil několik typických režimů provozu z laboratorních i 
venkovních jízdních testů. S využitím algoritmu metody stékání deště získal a vyhodnotil matice četnosti napěťo-
deformační odezvy sledovaných míst. Z těchto podkladů lze vycházet pro predikování životnosti rámu bicyklu pro libovolný 
navržený provozní režim. K takové predikci je potřebné získat návrhovou únavovou křivku kritických míst konstrukce. Zde 
student měl zpracovat převzatá únavová data pro uhlíkové vrstvené kompozity a uvážit vliv střední složky napětí 
(/deformace) a vliv koncentrátorů deformace/napětí.  Kap. 9.3 až 9.7 jsou však psány velmi málo konkrétně a poskytují jen 
rámcové informace, vzhledem k uváděným výsledkům a životnostním predikcím.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální i jazyková úroveň hodnotím jako velmi dobrou,  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Většinu zdrojů student získal od vedoucího práce nebo z minulého výzkumu. Ocenil bych více vlastní aktivity v nalezení 
nových lit. zdrojů. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Bc. Jakub Šulc realizoval na velmi dobré úrovni experimentální výzkum zatížení rámu horského bicyklu a zpracoval typické 
histogramy (matice) četnosti amplitud provozních deformací. Prezentované matice četnosti jsou výrazně ovlivněny vysoko-
četnými sloupci velmi nízkých amplitud, které mají nízký vliv na životnost.  Proto bylo vhodné je prezentovat je i bez těchto 
amplitud (tzv. vypouštění malých hladin). Z kontextu výpočtů však není zřejmé, zda jak byly tyto amplitudy uvažovány do 
výsledného poškození. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Student splnil všechny body zadání. Za stěžejní přínos práce lze považovat získání a vyhodnocení historie zatěžování a 
histogramy četnosti poměrných deformací v kritických místech kompozitového rámu horského kola, a to při různých 
typických sportovních a provozních režimech jeho provozování a zatěžování. 
Jak již bylo řečeno, postup predikce životnosti není zcela jednoznačně dobře dokumentován, proto mám několik dotazů na 
studenta: 

1. Obr. 32 uvádí S-N křivku v relativní stupnici, vztaženou na UTS (statickou pevnost kompozitu). Konkrétní výpočty 
musí být realizovány s konkrétní uvažovanou pevností. Jakou jste uvažoval UTS a proč? 

2. Kumulace poškození dle kap. 9.6 je uvažována dle P-M pravidla (Palmgren-Miner). Byla, či nebyla zohledněna 
poškození nižší než smluvní mez únavy, a jak? 

3. Kap. 9.7.2 zohledňuje koncentrátory napětí v kompozitní konstrukci. Diplomant též popisuje, jaký vliv mají ve 
srovnání s klasickými kovovými materiály, vruby na konstrukci vyrobenou z kompozitů. Vliv koncentrace potom 
uvažuje pro snížení meze únavy. Můžete komentovat, jak se vruby zpravidla projeví na statické pevnosti kompozitu? 
Neměla by být modifikována pro vruby v kompozitu také statická pevnost a tím i posun a sklon S-N křivky? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: Klepněte sem a zadejte datum.      Podpis: 


