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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Trendy ve vývoji cvičných letadel 
Jméno autora: Ekaterina Wenit 
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 průměrně náročné 
Zadání práce je, zejména z důvodu jeho převážně rešeršního charakteru, spíše průměrně náročné. 

 

Splnění zadání splněno s většími výhradami 
Zadání práce je splněno s většími výhradami. Bod zadání 1) je sice vypracován velmi obsáhle, ale zabývá se pouze obecným 
popisem vývoje letectví namísto vývojem cvičných letounů, které jsou předmětem zadání. V bodě 3) potom postrádám 
konkrétní popis navrhovaných parametrů plynoucích z rozboru trendů.  
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce D - uspokojivě 
Ačkoliv je z popisu vývoje letectví zřejmé, že zpracování této kapitoly bylo věnováno velké úsilí, je nutné hodnotit celkovou 
aktivitu pouze uspokojivě. Menší aktivita se projevila zejména v bodech zadání 2) a 3), které jsou vzhledem k cílům práce 
klíčové a které již byly tvořeny ve velké časové tísni. Zejména u těchto bodů se bohužel projevila velice malá četnost 
konzultací postupu řešení. 

 

Odborná úroveň E - dostatečně 
Hodnocení odbornosti práce je ovlivněno zejména způsobem popisu postupu sestavení trendů v parametrech cvičných 
letounů a úplná absence návrhu parametrů pro cvičný letoun vyplývajících ze sestavených trendů. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Na formální a jazykové stránce se bohužel rovněž výrazně projevil nedostatek času, který byl ponechán na finální korekce 
práce. Práce bohužel obsahuje velké množství nedostatků jazykových i terminologických a jejich odstranění by si vyžádalo 
ještě nemalé úsilí. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Studentka použila během řešení práce velké množství zdrojů (zejména v kapitole, kde popisuje vývoj letectví), které ovšem 
ne vždy korespondují s tématem práce. Převzaté prvky ovšem v textu náležitě odlišuje od svých úvah a citace jsou úplné a 
podle citačních zvyklostí. Co se týče zdrojů použitých pro sestavení trendů ve vývoji cvičných letounů, není v práci uveden 
žádný zdroj, ze kterého bylo čerpáno. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Výsledné hodnocení závěrečné práce je ovlivněno zejména způsobem řešení a popisu výsledků v bodech zadání 2) 
a 3). V případě popisu a vyhodnocení trendů ve vývoji cvičných letounů chybí jednoznačné zhodnocení toho, co 
uváděné trendy představují a co z nich následně vyplývá pro návrh parametrů pro nový cvičný letoun. To se 
následně projevuje absencí konkrétnějších parametrů navrhovaných pro nový letoun. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 
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