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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Kolmo startující UAV samokřídlo 
Jméno autora: Daniel Bukovský 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra řídící techniky 
Oponent práce: Ing. Jan Klesa, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Ústav letadlové techniky FS ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
 
Zadání práce hodnotím jako náročnější vzhledem k provázanosti stavby létajícího demonstrátoru, návrhu struktury řídícího 
systému a provedení letových zkoušek. 
 

Splnění zadání splněno 
 

Zadání bylo splněno v celém rozsahu. 
 

Zvolený postup řešení vynikající 
 

Zvolený postup řešení odpovídá zadání a vedl k dosažení velmi dobrých výsledků v relativně krátkém čase řešení projektu. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
 
Odborná úroveň práce je velmi vysoká. Student prokázal schopnost použití poznatků získaných studiem při řešení komplexní 
úlohy. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
 
Formální a jazyková úroveň práce je velice dobrá. V textu práce nejsou uvedeny rovnice a schází podrobnější popis analýzy 
naměřených dat. Toto hodnotím jako formální nedostatek, protože to nemá vliv na odbornou úroveň práce. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 
Student při zpracování práce použil relevantní zdroje a byl velmi aktivní při jejich vyhledávání. Způsob citace zdrojů odpovídá 
zvyklostem. 
 

Další komentáře a hodnocení 
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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. 
 

Práce je interdisciplinárního charakteru a student prokázal schopnost aplikovat znalosti nabyté studiem pro řešení poměrně 
komplikované praktické úlohy. Práce má vysokou odbornou i jazykovou úroveň. Pro obhajobu práce žádám o zodpovězení 
následujících otázek: 

V kapitole 5 máte uvedeny výsledky měření potřebného výkonu pro vis bikoptéry. Popište prosím podrobněji zvolenou 
metodiku a pokuste se odhadnout nepřesnost měření. 

 

V kapitole 6 se zabýváte měřením dynamických parametrů serva. Určete z výsledků měření rychlost pohybu serva a případně 
další dynamické parametry nutné pro návrh řídicího systému. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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