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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh cvičného pokračovacího a lehkého bojového letounu 
Jméno autora: Bc. John Kohout 
Typ práce: diplomová 
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 spíše průměrně náročné, přičemž náročnost nespočívá ani tak ve složitosti dané problematiky, ale spíše 
v rozsahu, který představuje úplné řešení daného problému. 
 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Ačkoliv byly splněny všechny body zadání, je možné vyjádřit k některým z nich mírné připomínky. Zejména vhodné by bylo 
v části zabývající se letovými výkony provést i srovnání minimálních rychlostí jednotlivých variant letounu. U bodu č. 3 by pak 
bylo vhodné zhodnotit i ovlivnění hmotnosti a změny centráží při změně pohonné jednotky. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
Student byl po většinu času řešení aktivní a jednotlivé kroky konzultoval. Dohodnuté termíny plnil a na konzultace byl 
náležitě připraven. 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Student při řešení prokázal schopnost využívat znalosti získané studiem. Schopnost využívat data získaná z odborné 
literatury a z praxe je rovněž na dobré úrovni. Odbornou úroveň práce bohužel do značné míry snižuje velké množství 
nepřesností v terminologii a velmi často chybějící, nebo špatně srozumitelný popis postupu řešení. Zejména postup určení 
maximálního doletu pro jednotlivé varianty by si zasloužil podrobnější řešení. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce E - dostatečně 
Po stránce formální a jazykové je bohužel patrné, že na finální korekturu práce si student ponechal velmi málo času. Práce 
obsahuje velké množství chyb a překlepů a proto je po této stránce pouze na dostatečné úrovni.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vzhledem k tomu, že práce byla zaměřena poměrně úzce pouze na porovnání letových výkonů a použité aerodynamické 
charakteristiky byly určeny odečtením z dat z tunelových měření, není nižší počet použitých zdrojů velkou chybou. Pro řešení 
bylo použito dostatečné množství relevantních zdrojů. Ačkoliv bylo v textu vždy patrné, které prvky jsou v práci převzaté, 
nejsou odkazy na použitou literaturu vždy zcela v souladu s citačními zvyklostmi. 
 

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

Výsledné hodnocení práce je nejvíce ovlivněno její jazykovou úrovní a v některých částech velmi nepřehledným 
nebo zcela chybějícím popisem řešeného problému. Dalším významným aspektem výsledného hodnocení je 
pouze omezená využitelnost některých výsledků, které by bylo pro zodpovědné porovnání jednotlivých variant 
letounu vhodné dále rozpracovat. 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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