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OPONENTSKÝ POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  ZMĚNA GEOMETRIE MOTOCYKLU POMOCÍ VLOŽEK V ŘÍZENÍ 
Autor práce: David Abraham 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav konstruování a částí strojů 
Oponent práce: Ing. Jan Hoidekr 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav konstruování a částí strojů 

 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 

Zadání bakalářské práce spočívá ve vypracování rešerše obvykle používaných způsobů ovlivnění geometrie 
motocyklu a jízdních vlastností. Samotná tvůrčí práce se poté věnuje konstrukčnímu návrhu změny geometrie 
motocyklu pomocí vložek. Zadání svým charakterem odpovídá náročnosti konstrukčně zaměřené bakalářské 
práce. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 

Zadání bylo z větší části splněno. Dle zadání má autor zhodnotit navržené řešení a odhadnout náklady na 
realizaci návrhu. Zde se však pokyny vedoucího v zadání liší s cíli práce, které si autor sám vytýčil v úvodu. 

 

Zvolený postup řešení správný 

Zvolený postup při řešení práce je správný a odpovídá zvyklostem. Oceňuji zejména, že autor při rozhodování 
mezi dvěma variantami používá vícekriteriální hodnocení. 

 

Odborná úroveň – Rozbor práce A - výborně 

Po odborné stránce je práce zpracována kvalitně a odpovídá úrovni závěrečné práci bakalářského studia. 
V začátku práce je zpracována kvalitní rešerše uvádějící do problému geometrie řízení motocyklů a ovlivňujících 
faktorů. Autor přichází s vlastním konstrukčním řešením daného problému, které dokáže analyzovat a vytipovat 
jeho kritická místa pro pevnostní kontrolu. V práci autor prokazuje schopnost aplikace znalostí nabytých 
v bakalářském studiu, zejména výpočet svěrných spojů.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 

Kapitoly práce na sebe logicky navazují a práce působí uceleným dojmem. Text práce i výpočty jsou vhodně 
doplněny souvisejícími obrázky usnadňujícími orientaci v textu. Svou délkou práce překračuje rozsah bakalářské 
práce, čehož je docíleno zejména ve výpočtové části zbytečným rozepisováním typově stejných výpočtů. 
 
V úvodní části práce autor často používá pro vyjádření zdvihového objemu termínu „kubík“, přičemž zde by 
bylo na místě označení jednotek jako cm3 případně ccm. Na str. 49 a 56 autor chybně uvádí označení Tabulka 
pro obrázek detailu závitu. V práci se vyskytují překlepy a některé gramatické chyby, např. v kapitole 2.3.1 ve 
slově „úhle“ nebo na str. 8 chybějící mezery ve spojení „70. letech 20. století“. V práci jsou i další chyby 
podobného typu, které necituji. 
 
Autor nemá v práci sjednocené psaní seznamů – viz. kapitola 3.2 oproti kapitole 4.1 – jednou jsou položky 
seznamu oddělené čárkou a poslední řádek zakončený čárkou ve formátu věty, jindy nikoliv. Sjednocené není 
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ani formátování rovnic a jednotek, např. v seznamu použitých zkratek a symbolů jsou jednotky jednou uváděny 
kurzívou, jindy nikoliv. Seznam použitých symbolů je neúplný, namátkou cituji chybějící, např. 𝑅2𝐻 nebo 𝑅1𝑀. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 

Seznam použitých zdrojů a citované literatury je uveden na konci práce. Seznam použité literatury je 
nekompletní. V tabulce 1 autor uvádí materiálové vlastnosti slitiny hliníku EN AW-7075 T6, aniž by uváděl zdroj. 
Zároveň jsou v práci uvedeny hodnoty dovolených napětí (resp. mezí kluzu) materiálů bez uvedení zdroje. 

 
 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 
Otázky k obhajobě: 

1. Z jakého důvodu je v kapitole 7.3 uvažován namísto šroubu M4 šroub M8? Proč nebyla zvolena nejbližší 
vyšší hodnota? (M5, M6) 

2. Z čeho vychází vnější zaoblený tvar výměnné vložky? Jsou i vnější zaoblení lícovaná na radiusy horního 
uložení (poz. 12 vs. poz. 10 na Obr. 34)? V jakých tolerancích je vložka vyráběna? 

3. Jak funguje tvarové ramínko u varianty V2 při změně geometrie výměnou vložky? 
 
Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
 
 
 
 
 

 

 
 
V Praze, dne 17.6.2021 ....................................... 

Ing. Jan Hoidekr 
oponent práce 

 
 
 


