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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Obnovení letové způsobilosti letounu C-11 imatrikulace OK-JZE 
Jméno autora: Jan Hostaša 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav letadlové techniky (12122) 
Oponent práce: Ing. Tomáš Kostroun 
Pracoviště oponenta práce: Ústav letadlové techniky (12122), FS, ČVUT v Praze  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Zadání bakalářské práce hodnotím jako spíše průměrně náročné. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
 Bakalářská práce splnila všechny body zadání, ale některé části by si zasloužili hlubšího rozboru a většího rozpracování.  

 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Zvolený postup v jednotlivých částech práce kopíruje zadání. Bohužel některé části působí jako soupis přepisových 
požadavků bez jejich hlubší analýzy.  

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Úroveň BP hodnotím jako uspokojivou. V části věnované předpisové základně je proveden výběr relevantních předpisů a 
navazujících dokumentů. Téměř celá tato kapitola je věnována předpisům dle EASA, načež na konci kapitoly je napsáno, že 
pro JAK C-11 jsou rozhodující národní předpisy řady L, jelikož se jedná o letoun spadající pod ANNEX II.  Následující kapitola 
týkající se procesu obnovení letové způsobilosti je provedena spíše jako výběr a soupis relevantních požadavků bez 
hlubšího rozboru.  Kapitola věnovaná Plánu údržby je provedena přehledně, ale není z ní úplně jasné, která část je 
autorova původní, a které věci přejímá z citovaných zdrojů. V kapitole věnované změně zástavby radiostanice a instalaci 
ELT postrádám stanovení, jakým způsobem bude tato změna schvalována (změna malého rozsahu, STC,..). 
Na úrovni práce se negativně projevili i nejasnosti a chyby v používané terminologii (např. frekvence x kanálový rozestup u 
RDS, příručka x Směrnice ÚCL, CAMO x AMO). 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Jazyková a formální úroveň práce je na dobré úrovni s výtkami k použité terminologii.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
Výběr zdrojů je k vzhledem k tématu práce dostačující. Drobnou připomínku bych měl k uváděné směrnice ÚCL (č. 2), které 
je uváděna v již neplatné revizi. Bohužel ne vždy je v práci jasně rozlišeno, které části jsou autorovy původní, a které jsou 
převzaté. 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Předložená BP splnila požadavky na ní kladené po formální a obsahové stránce. Celkově práce působí nedotaženým 
dojmem. Na jedné straně je proveden soupis relevantních požadavků, ale není proveden jejich hlubší rozbor a návrh 
naplnění.  

 

K výše uvedeným nedostatkům předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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