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Jméno autora: Jakub Kopečný
Typ práce: bakalářská

Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS)

Katedra/ústav: Ústav letadlové techniky

Vedoucí práce: Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D.

Pracoviště vedoucího práce: Ústav letadlové techniky, FS ČVUT v Praze

ll. HoDNocENí JEDNoTLMÝCH KRFÉRIí

Zadání
Hodnocení náročnosti zadóní závěrečné próce.

průměrně náročné

Téňi,,ka náwato,rý;h ko;1niiťý.nleráJló ňáúnVrn oborem s velmi ipácifickými problémy. Zadání se nicméně

soustředilo na základní rešerši a srovnání z nívyplývající a hodnotím merne narocne.

Sptnění zadání splněno
posuďte, zda předtožená závěrečnó próce splňuje zadóní, V komentáři případně uved'te bodY zadónÍ, které nebYlY zcela

splněny, nebo zda je práce oproti zadóní rozšířena. Nebylo-ti zadóní zcela splněno, pokuste se Posoudit závaŽnost, do?adY a

'#Ůrr!ť:i:',i:ffi:I;§1írflli,'; lze s ním idále pracovat, coie,,rot*nó r.ovnaňiteles týká, šlo by z dat

v rešerši získat ieště více. Zadání však celkově považuji za

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A _ v,ýborně

Posuďte, zda byl student běhbm řešení aktivní, zda dodržovat dohodnuté termíny, jestli své řeŠení prŮběŽně konzultoval a

zlg prl_!na k9lz_yltace Qo91919č4ě piip,ryyq. Posudte ryhop|ost stud,g|to samoswné tuůrčí prace,

Student se práci od počátku věnoval. Sám velmi Jttiuňe a Óapověaně vyhláaávat konzultace s uéJoucim. Čásóvě si Praci

rozvrhl dobře a připravil práci k odevzdání v dohodnutém termínu.

Výběr zdrojů, korektnost citací A _ v,ýborně

Vyjódřete se k aktivitě studenta při získávánía využívóní studijních materiólŮ k řeŠenízóvěreČné Próce. Charakterizujte

,ybě, prorrnů. posudte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou vŠechnY Převzaté PrvkY řódně

odtišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace ÚPlné a v souladu

Zir'iilI!,'r?"::;ťI:Ů::#,'r!ri",uvelmi aktivně. Krom vedoucím přímo doporučené literatury sám našel dalšízdroje, jak

v podobě relevantních monografií, tak v podobě online zdrojů, Ty v tomto případě nejsou na závadu (zejména v PříPadě

Text ie na relevantních místech řádně ozdrojobrazoW
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Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků zúvěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a

funkčnostitechnického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním vystupům, experimentálnízručnoltj gp_oď

celkově práce splnila má očekávání.

tll. cELKoVÉ HoDNocENín ruÁvnn KLAstFtKACE

Shrňte aspekty zóvěrečné'próce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.

Student přistoupil k práci velmi odpovědně, aktivně a na prácije to vidět. Je pravda, že práce by mohla vytěŽit ze

získaných dat o něco více (nabízí se srovnání dalších parametrů, členění dle účelu a podobně). Nicméně, vzhledem
k tomu, že sám o sobě takovýto široký aktuální přehled návratouých kosmických těles včetně jejich parametrŮ

v podstatě není (zejména v češtině)jinak k dispozici, práce splnila svůj účel a lze na ni i dále navázat.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.

Datum:23.6.2OL9

2/2


