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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Konstrukční návrh příďového zatahovacího podvozku bezpilotního letounu o 
vzletové hmotnosti 7 kg  

Jméno autora: Tomáš Najman 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav letadlové techniky 
Oponent práce: Ing. Tomáš Kostroun 
Pracoviště oponenta práce: Ústav letadlové techniky, FS ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vzhledem k nadstandardnímu rozsahu prováděných prací hodnotím zadání jako náročnější. 

 

Splnění zadání splněno 
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 splněno. 
 

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

Zvolený postup hodnotím jako částečně vhodný vzhledem k použitým postupům dimenzování podvozku spíše vhodným 
pro běžné kovové díly než pro leteckou kompozitovou konstrukci. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student prokázal orientaci v dané problematice i schopnost pracovat s odbornou literaturou a prokázal schopnost aplikace 
znalostí získaných studiem. Výsledná práce má velmi dobrou odbornou úroveň a její výsledky jsou dále částečně 
využitelné. Bohužel student v práci pro návrh a dimenzování konstrukce podvozku nevyužívá postupů určených pro letecké 
kompozitové konstrukce dle zvolené certifikační specifikace. Ani volba provedeného dimenzování dle jednoho případu 
zatížení (zvolen jako kritický dle jednoho parametru maximálního ohybového momentu) není dle mého dostačující. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální úroveň práce je na velmi dobré úrovni, jen v některých pasážích (obzvláště dimenzování) by si práce zasloužila 
jisté korektury z pohledu přehlednosti. 

 

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. 
Výběr zdrojů je poměrně bohatý a vzhledem k tématice správně volený. Citace jsou provedeny korektně. 

 

Další komentáře a hodnocení 
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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. 
 
Předložená práce splnila požadavky na ní kladené po formální i obsahové stránce. Po obsahové stránce je práce 
řešena částečně vhodně voleným postupem a to hlavně vzhledem k nepoužití postupů vhodných pro leteckou 
kompozitovou konstrukci. V některých částech by práci prospěla formální a jazyková korektura s cílem zpřehlednění 
a zlepšení kontrolovatelnosti práce.   
 
Student by měl vysvětlit volbu kritické štíhlosti při výpočtu konstrukčních dílů na vzpěr. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 16.8.2019     Podpis: 


