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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh demonstrátoru cyklokoptéry 
Jméno autora: Radek Pajkrt 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav letadlové techniky 
Oponent práce: doc. Ing. Svatomír Slavík, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: Ústav letadlové techniky, FS-ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Jedná se o specifickou oblast letadlových pohonů vyžadující teoretický i experimentální přístup. 

 

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. 

Jednotlivé body zadání byly splněny na odpovídající úrovni, porovnání výpočtových teorií s experimentem získaným 
z jednoho bodu měřeného proudového pole považuji, shodně s autorem, za nedostatečné.  

 

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

Zvolená metodika teoretického i experimentální přístupu je akceptovatelná. V  metodice vlastního experimentu chybí 
komplexní obraz rychlostního pole v celé oblasti (rovině) ze cyklokoptérou a to v několika vzdálenostních polohách této 
roviny.  

 

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. 
Práce pokrývá teoretickou, návrhovou i experimentální oblast a lze konstatovat, že, až na některé drobné odborné 
nedostatky, diplomant úspěšně zvládnul tuto komplexní problematiku. Je nutné ocenit zejména realizaci modelu a vlastní 
aerodynamický experiment, u kterého diplomant musel řešit řadu technických problému, které během této etapy vyvstaly. 
Diplomant si rovněž úspěšně poradil s aerodynamickými teoriemi rotující nosné plochy typu cyklokoptéra, což není 
standardní náplní výukových osnov. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Grafické zpracování práce je odpovídajíc úrovni, jazykové podání je přijatelné. V textu je několik menších formálních chyb a 
nedostaků (např. str 71 – chybný popis tabulky, dále např. nesystematické vystředění popisů obrázků a tabulek, začátek 
kapitoly 2 na novou stránku, neoddělené jednotlivé zdoje použité literatury v jejich přehledu). Chybí přehledné schéma 
uspořádání experimentu. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
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Práce obsahuje požadované náležitosti na diplomovou práci – seznam použité symboliky, použitou literaturu s uvedenými 
odkazy v textu včetně příloh technických výkresů, vyhodnocených grafů a uživatelský výpis programu. Použitá literatura je 
korektně prezentovaná v seznamu, byť graficky není příliš přehledně uspořádána. Zdroje jsou příslušné řešené 
problematice, u všech 22 zdrojů se jedná o cizojazyčnou literaturu. Z odkazů v textu je zřejmé, co je převzato z literatury a 
co jsou vlastní autorův přínos. 

 

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. 
Dosažené výsledky v diplomové práci jsou originální, experimentální zařízení je na základě zkušeností možné dále 
zlepšovat dle doporučení v diplomové práci, rovněž tak i vlastní aerodynamický experiment.  

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Diplomovou práci hodnotím jako úspěšnou, byť s několika připomínkami. Oceňuji zejména rozsah řešené 
problematiky: teorie nepřednášené aerodynamické rotující cyklokoptérové nosné plochy, návrh, konstrukce a 
výroba experimentálního zařízení, aerodynamický experiment, první přiblížení pro porovnání experimentálních 
výsledků s teorií. 
 
Dotazy: 

1) Jak ovlivní změna parametru ϵ (směr vychylování excentru) tahové a výkonové charakteristiky, jaké jsou 
konstrukční možnosti tohoto parametru, existuje optimální hodnota tohoto parametru. 

2) Na str. 70 je uvedeno konstatování, že směrnice vztlakové čáry profilu NACA 0018 dosahuje hodnot větších 
než 9 [1/rad] dle výpočtu programem XFOIL, tj. o více jak 40% nad teoretickou hodnotu tenkého profilu = 
2π. Je opravdu program XFOIL takto nepřesný? Čím to vysvětlujete? 

 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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