
 

1/1 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rozbor přistání malého sportovního letounu 
Jméno autora: Inna Kaklyugina 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav letadlové techniky (12122) 
Vedoucí práce: Ing. Jiří Brabec, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav letadlové techniky (12122), FS, ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Zadání práce je možné považovat spíše za mírně náročnější zejména z toho důvodu, že jeho řešení vyžaduje studium 
problematiky přesahující náplň bakalářského studia. 
 

Splnění zadání splněno 
Zadání práce bylo splněno ve všech jeho bodech. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Studentka byla po celou dobu řešení bakalářské práce velmi aktivní, jednotlivé kroky práce konzultovala a na konzultace byla 
vždy náležitě připravena. Během řešení studentka prokázala schopnost samostatné práce. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Během řešení práce studentka prokázala výbornou schopnost využití znalostí získaných z odborné literatury a orientaci 
v dané problematice. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Po formální stránce je možné práci vytknout pouze určitou dílčí nepřehlednost zejména v části popisující metodický postup 
výpočtu délky přistání. V této části práce by bylo vhodnější místo uvádění kompletního popisu odvození vztahů v použité 
literatuře uvedení pouze finálních vztahů použitých pro výpočet. I přes tuto připomínku je práce po formální a jazykové 
stránce na velmi dobré úrovni. Z pohledu rozsahu práce splňuje požadavky na bakalářské práce kladené. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Studentka byla ve vyhledávání studijních podkladů aktivní, pro řešení práce bylo využito dostatečné množství relevantních 
zdrojů a nalezené zdroje byly v práci náležitě využity. Prvky převzaté z uvedených zdrojů byly v práci od vlastních výsledků a 
úvah řádně odlišeny. 
 

Další komentáře a hodnocení 
(nepovinné hodnocení). 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

I přes určitou horší přehlednost v některých částech je nutné konstatovat, že předložená práce je na výborné 
úrovni. Studentka k řešení daného problému přistupovala zodpovědně a výsledky práce jsou prakticky využitelné. 
Velmi kladně je nutné hodnotit i to, že pro řešení práce bylo nutné nastudovat řadu podkladů nad rámec 
bakalářského studia. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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