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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh kýlové plochy cvičného letounu 
Jméno autora: Ondřej Hladík 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav letadlové techniky 
Oponent práce: Aleš Kratochvíl 
Pracoviště oponenta práce: Ústav letadlové techniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
 

 
Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena.  
 

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Pouze některé postupy řešení nejsou zcela popsány. Například získání ekvivalentního Youngova modulu v tahu 
kompozitové desky. 

 
Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce E - dostatečně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je dobře členěna s malým množstvím překlepů. V práci jsou místy uvedeny nejasné formulace. Některé grafy 
neobsahují popisky os a jednotky, nebo jsou nečitelné. Při prezentování výsledků pomocí různých metod je vhodnější 
umístit výsledky vedle sebe, nikoliv na další stránce. Seznam použitých zkratek a symbolů je dohromady, navíc není tříděn 
abecedně ale nahodile. Práce je místy psána v 1. osobě. Fotky technických zpráv by neměly zachycovat autora při práci ale 
výsledky. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje.  
 

 
Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 

- V MKP modelu SOP bylo použito zajímavé řešení primární konstrukce pomocí kombinace 1D a 2D elementů. 

- V práci není žádná zmínka o provedení verifikaci MKP elementů. Dodatečná kontrola ukázala, že testy neprošlo 14 
z 286 elementů, na jejichž výsledky zatížení se nelze spolehnout 
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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. 
 
V práci bylo analyzováno 6 metod pro určení stability izolované desky. Výsledky diplomant porovnává pro různé 
tloušťky a různou skladbu kompozitového panelu. Z těchto metod volí pro následnou optimalizaci dvě metody 
(ESDU a Diferenciální rovnice) které dávají velmi podobné výsledky. Ale v 10 ze 14 analyzovaných případů dává 
jiná metoda (MKP Buckling) o cca 10% nižší kritickou sílu. Tato skutečnost není v práci nijak zohledněna. Na 
druhou stranu je to alespoň kompenzováno tím, že nejnižší jistota optimalizovaného potahu je j=1,10[-]. 
 
Proces optimalizace je vhodně popsán, proměnným parametrem je nejen tloušťka stěny ale i skladba vláken. Po 
několika iteracích bylo dosaženo snížení hmotnosti o 7,3 kg. Ale otázkou je zda-li se v praxi opravdu ušetří 
hmotnost. Není totiž uvažováno zatížení od nárazu nebo kompozitová primární konstrukce. Jedná se spíše o 
kvalitní analytickou studii proveditelnosti než o konstrukční návrh. 
 
Kladně hodnotím provedený experiment, ale je škoda že se tak výrazně rozchází s výpočty. 

 
 
Doplňující otázky: 

1) V práci je uvedeno že pro pásnici zadního nosníku MKP modelu jsou aplikovány lineární závislosti na průřezové 
charakteristiky (h, A, Ix, Iy) ale v souboru databáze (*.db) i v zadání pro Nastran (*.BDF) jsou definovány konstantní 
průřezové charakteristiky pro všechny elementy nosníku. Prosím o vysvětlení. 
 

2) Okrajové podmínky MKP modelu: Proč je pro spodní část přechodového oblouku a zadní část kýlu zavazbena jen 
translace v ose Y? Když v těchto bodech bude potah přinýtován k trupu. 
 

3) Jaký je váš názor na příčinu extrémního rozdílu mezi analytickým výpočtem, MKP výpočtem a experimentem?  
 

4) Máte představu jak by jste danou stabilitní úlohu řešil v praxi, po zkušenostech s DP. 
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
 
 
 
 
 
Datum: 26.1.2018     Podpis:    


