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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Dmychadlový pohon pro model letounu UL-39 
Jméno autora: Bc. David Vostál 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav letadlové techniky 
Vedoucí práce: Ing. Martin Koreň 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav letadlové techniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Zadání diplomové práce bylo náročnější z důvodu komplexnosti požadovaných znalostí studenta. Úspěšné dokončení 
práce vyžadovalo zkombinování znalostí z aerodynamiky lopatkových strojů, pružnosti a pevnosti, kompozitních materiálů 
a jejich výrobní technologie. Náročnost je určená faktem, že se jedná o práci postihující vše od prvotního návrhu až po 
samotou finální realizaci produktu. 

 

Splnění zadání splněno 
Diplomant splnil všechny body zadání. Poslední bod zadání nebyl z časových a finančních důvodů splněn v celém rozsahu. 
Realizace dmychadla je nahrazena stavbou makety dmychadla pomocí 3D tisku, která neslouží k pohonu, ale ověření 
návrhu konstrukce a zástavbových rozměrů v trupu s dmychadlovým pohonem. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
Student plnil dohodnuté termíny a své výsledky konzultoval. Nepodařilo se mu však najít dostatečné nadšení a zaujetí pro 
téma diplomové práce, aby přicházel s vlastními originálními řešeními nebo věnoval svůj čas navíc pro prohloubení svých 
znalostí z oblasti dmychadlových pohonů, které by následně použil. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Odborná úroveň práce je dostačující. Student používá znalosti získané z podkladů poskytnutých vedoucím. V teoretické 
části diplomové práci se místně objevují pasáže, ve kterých není dostatečně do hloubky popsán zmíněný fyzikální jev 
odborným jazykem. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Práce je napsaná podle všech formálních požadavků a působí přehledně a uceleně. Jediný výrazný formální nedostatek 
spočívá v jejím krátkém rozsahu. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Student využil doporučenou literaturu a studijní materiály, které mu byly poskytnuty. Ačkoli v seznamu použitých zdrojů je 
neuvádí všechny, uvádí zde i jiné podklady, které vyhledal samostatně. Místně chybí citace hlavně u použitých vzorců, 
které jsou použity při výpočtu a u údajů v rešeršní části práce. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

 

David Vostál zvládnul ve své práci naplnit všechny body zadání. Provedl aerodynamický návrh dmychadla, ze 
kterého určil geometrii lopatek pro následné vytvoření 3D modelu. Na základě určeného zatížení provedl 
pevnostní výpočet rotorových lopatek. Nakonec diplomant připravil podklady pro výrobu forem a jednotlivých 
dílů. Ačkoli úroveň zadání byla náročnější, jelikož se jednalo o komplexní projekt s reálným využitím, diplomant 
prokázal, že je schopný takovýto projekt úspěšně dokončit. 
 
 K diplomové práci mám největší připomínku k rozsahu práce. 
 
Za největší přínos diplomové práce Davida Vostála považuji vytvoření vývojového prostředí pro modelářská 
dmychadla, ze kterého je možné podle vstupních návrhových parametrů generovat geometrii lopatek. 
 

Předloženou závěrečnou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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