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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Zadání diplomové práce „ Dimenzování trupu letounu UL-39 “ , které je dále specifikováno v pokynech pro vypracování:
-Idealizovaný model trupu
-Konečně prvkový model trupu
-Dimenzování trupu s vlivem ztráty stability konstrukce MKP  
je definováno velmi široce a zejména poslední bod, který nabádá k MKP analýze ztráty stability konstrukce celého trupu je 
možno považovat jako téma pro samostatnou diplomovou práci, zejména přihlédneme-li k tomu, že konstrukce je až na 
výjimky provedena z neizotropních materiálů.

Splnění zadání

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.
Základní cíl diplomové práce, tedy dimenzování trupu letounu UL-39 v rámci současného stavu konstrukce splněn byl.
Autor vytvořil idealizovaný model trupu a na jeho základě pak funkční výpočtový MKP model, který posloužil k identifikaci 
pevnostně kritických míst. Na základě výsledku výpočtu tohoto modelu byly provedeny konstrukční úpravy, které byly 
následně ověřeny MKP analýzou upraveného modelu.
Nad rámec zadání diplomové práce byly zkouškou získány některé mechanické vlastnosti kompozitů a sandwichů ze kterých 
je trup letounu vyroben. Autor věnoval pozornost zejména problematice, obecně stále nepříliš známé problematice zkoušek 
a vyhodnocování pevnosti sandwichů a to počínaje shrnutím ve světové literatuře popsaných typů zkoušek, tak zkouškám 
samotným.
Z hlediska daného časového rámce a náročnosti takového úkolu v návaznosti na hlavní cíl práce, tedy dimenzování trupu, 
nemohl být dokončen spolehlivý nelineární stabilitní MKP výpočet trupu. 

Zvolený postup řešení

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Postup dimenzování trupu je řazen logicky od sběru podkladů v zahraniční i domácí literatuře , přes zjednodušení CAD 
geometrie k vytvoření funkčního MKP modelu, jeho výpočtu a interpretace jeho výsledků pro nutnou modifikaci konstrukce, 
jejíž cílem bylo splnění pevnostních  a stabilitních požadavků relevantních stavebních předpisů. Stabilitní analýza byla 
provedena z části lineárním stabilitním MKP výpočtem a z části analytickým výpočtem. Tento postup je pro potřeby 
dimenzování v souladu s léty ověřenou inženýrskou praxí. 

Odborná úroveň

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe.
Odborná úvěr diplomové práce prokazuje hluboké znalosti autora a jeho komplexní orientaci v oblasti dimenzování leteckých
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