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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Hodnocení kosmických pohonů dle typu mise 
Jméno autora: Bc. Dominik Kučera 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav letadlové techniky (ÚLT) 
Vedoucí práce: Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: ÚLT FS ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce předpokládá rešerši a navazující kvantitativní hodnocení založené na výpočtech, což hodnotím jako průměrně 
náročné. 

 

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 bylo ve všech bodech splněno. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student přistupoval k práci samostatně, aktivně, s přiměřeným časovým rozvržením. V naprosto adekvátní míře aktivně 
vyhledával konzultace s vedoucím.  

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Teoretická část je v zásadě správně, s analytickou a praktickou částí by se mohla krýt lépe. V analytické části je prakticky 
vše pokryto jedním zdrojem, byť obsažným. Praktická část je zajímavá, soustředí se na elektrické pohony a modelové mise 
pokrývají některé typické manévry kosmických družic a sond. Zde by se dalo jít hlouběji, co se týká například provázání 
daného pohonu např. s nároky na energetický systém družice/sondy nebo trochu důkladněji a systematičtěji probrat 
hmotnost celého pohonného systému.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální zápisy jsou v práci obecně v pořádku, typografická stránka práce se taktéž drží zvyklostí. Vyskytují se spíše 
překlepy a místy nepřesnosti či neobratnosti v terminologii. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi 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. 
Student si našel vcelku dobrou sadu pramenů, jedna z citovaných prací ostatně pomohla pokrýt hlavní část rešerše o 
použití elektrických pohonů, což na druhou stranu ubírá původnosti této části. Citace jsou na relevantních místech 
uvedeny. 
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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. 
Poměrně praktický dopad práce mohou mít přiložené výpočty, které bude pravděpodobně možné modifikovat i pro účely 
výuky. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Dominik Kučera prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce. Práce, kterou vytvořil, splnila zadání a i přes dílčí 
námitky ji vnímám jako užitečnou a její výsledky bude možno dopracovat i k dalšímu využití.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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