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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh náboje sklopné stavitelné vrtule 
Jméno autora: Pavel Baránek 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav letadlové techniky 
Oponent práce: Žižkovský Nikola 
Pracoviště oponenta práce: Ústav letadlové techniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání diplomové práce je zaměřeno na konstrukční návrh vrtulového náboje sklopné stavitelné vrtule. Tato koncepce není 
v provozu příliš rozšířená, neboť sklopné vrtule se používají zejména u motorizovaných kluzáků, popř. u jejich modelů a to 
v jednom režimu, zatímco v ostatních režimech letu nejsou vrtule využívány. Stavitelné vrtule mají širší využití a jejich 
dominantní použití je u motorových letadel se stálým pohonem. Kombinace obou základních koncepcí zvětšuje rozsah 
využitelných rychlostí sklopných vrtulí za cenu složitějšího a těžšího vrtulového náboje. 
 

Splnění zadání splněno s většími 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. 

Práce splňuje v minimální možné míře jednotlivé body zadání. 
Poměrně bohatě byla zpracována rešerše sklopných i stavitelných vrtulí a byl proveden rozbor zatížení vrtulového náboje. 
Zadání konstrukce vrtulového náboje se stavitelnými sklopnými listy je splněna, nicméně navržené řešení neumožňuje např. 
sklopení listů při libovolném úhlu nastavení, což v práci není dokumentováno. Konstrukce jako taková je v práci představena 
pouze ve formě sestavovacího výkresu. 
Pevnostní kontrola zatížení náboje je provedena pouze pro některé prvky. Chybí pevnostní analýza skříně náboje. U skříně 
náboje je kontrolováno pouze zatížení od uchycení k elektromotoru. 
 

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

Postup řešení odpovídá běžnému postupu návrhu, nicméně nepostihuje všechny aspekty, viz např. výše zmíněné zatížení. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Odborná úroveň odpovídá znalostem získaným při studiu a podkladům uvedených v seznamu použité literatury. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální stránce lze práci vytknout členění jednotlivých kapitol a podrobnost jejich zpracování, např. stanovení zatížení 
náboje v kapitole pět, které je následováno konstrukčním návrhem a pevnostním výpočtem v kapitole šesté. 
Práce dále po formální stránce neodpovídá grafickému manuálu ČVUT a obsahuje drobné typografické chyby. 
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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. 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. 
Rozsah zdrojů použité literatury je ovlivněn rešerší známých řešení sklopných a stavitelných vrtulí uvedených v druhé 
kapitole. Dále jsou uvedeny katalogové listy použitých částí a bakalářská práce na kterou tato práce bezprostředně navazuje. 
Mimo výše uvedené se práce odkazuje na předpis UL2 a jednu odbornou publikaci zaměřenou na návrh vrtulí. 
 

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. 
 
Samotný návrh konstrukčního řešení je zpracován dle požadovaného zadání, nicméně chybí vazba na širší 
souvislosti spojené s leteckým provozem, popř. není v práci ani v přílohách dokumentován. 
V práci není zmíněno řešení spolehlivosti systému v případě selhání koncových spínačů. 
Model náboje (skříň) nebyl podroben pevnostnímu výpočtu. Navržený materiál je dural bez uvedení 
materiálových vlastností a technologie výroby. 
Není stanovena hmotnost sestavy náboje. 
 
Otázky: 
V práci je zmíněna dvoupolohová vrtule, nicméně není u ní popsán její princip, v čem její princip spočívá? 
Jak jsou zajištěny koncové polohy vrtule při selhání koncových spínačů? 
V jaké poloze je vrtule sklopitelná? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm:  C - dobře. 
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