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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vícenásobně použitelné kosmické systémy 
Jméno autora: Bc. Robert Tománek 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav letecké dopravy 
Oponent práce: Ing. Sébastien Lán 
Pracoviště oponenta práce: Travel Service, a.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání práce bylo dodrženo, ale autorův osobní přínos mohl být větší. Zpracování ekonomické analýzy znovupoužitelnosti 
mohlo být přehlednější a detailnější, např. zahrnutím užitečného zatížení a porovnáním možností dosahu raket na různé 
oběžné dráhy. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Vložte komentář. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Autor ve své práci prokázal znalost dané problematiky a nastudování informací nad rámec výuky. V práci se některé 
informace vícekrát opakují, některé části by mohly být rozebrány do větší hloubky. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku . 
Po formální stránce práce vykazuje nedostatky: text není zarovnán do bloku, předložky a spojky tvořené jedním písmenem 
jsou na koncích řádků, nelogické odsazení nadpisů třetí úrovně, popisy tabulek jsou umístěny pod místo nad tabulkou, 
mezery mezi odstavci pouze v některých částech práce, výskyt jednotky „km“ (kilometr) s velkým „K“, použití desetinné 
tečky namísto čárky. V práci se nachází i několik gramatických chyb. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací D - uspokojivě 
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. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Vybrané zdroje jsou relevantní. V seznamu použitých zdrojů je však více položek, než je citováno v textu. V práci jsou 
pasáže s konkrétními údaji, ke kterým chybí citační zdroj. Autor v práci nepoužil jednotný citační styl (použita metoda 
číselných odkazů a metoda jméno + rok). 
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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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 

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. 
 

Autor zvolil vhodné téma diplomové práce, které je aktuální. Znovupoužitelnost kosmických systémů má jistě 
potenciál a v budoucnu lze očekávat její širší využití. Autor podal ucelený přehled vývoje kosmických systémů 
s vícenásobnou použitelností, vysvětlil smysl tohoto způsobu použití a rozebral aspekty, které ovlivňují nasazení 
takové technologie do provozu. Některé informace se v práci opakují a ekonomické analýze znovupoužitelnosti 
mohla být věnována větší část práce. Práce vykazuje formální a jazykové nedostatky a také chyby v citacích. 
Těmto nedostatkům se dalo předejít důslednou závěrečnou korekcí. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. ad str. 19 – Proč se v případě záchrany prvního stupně rakety Falcon 9 používá při přistání na plovoucí 
plošinu pouze jeden motor a při přistání na pevninu tři motory? 

2. ad str. 34 – „Jednostupňová konfigurace v podstatě dokáže vynést na oběžnou dráhu jen sama sebe, bez 
dalšího užitečného nákladu. Například první stupeň rakety Falcon 9 by byl bez jakéhokoli nákladu údajně 
schopen dosáhnout oběžné dráhy, což je názorným příkladem této problematiky.“ Není jasné, čeho by 
byla raketa skládající se pouze z jednoho stupně schopna. Na jakou oběžnou dráhu, resp. do jaké výšky by 
se dostala? 

3. ad str. 41 – Dutý vnitřek nehermetizované části zvané trunk kosmické lodi Dragon se údajně využívá pro 
přepravu nákladu, který je schopen přečkat podmínky vesmírného vakua. Dále autor uvádí, že během 
návratu na Zemi je trunk odhozen a dojde k jeho zániku v atmosféře, což také slouží pro likvidaci odpadu z 
ISS. Je tedy zmiňovaným nákladem myšlen pouze odpad určený k likvidaci nebo náklad užitečný, který je 
dopravován na ISS? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 6.1.2018     Podpis: 


