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tl. HoDNocENí JEDNoTLtVýcH KRITÉR!í

Zadáni průměrně náročné
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Zadání závěreční práce svým rozsahem odpovídá diplomové práci. S ohledem na to, že větší část práce tvoří rešerše,

za práci průměrně obtížnou.

Splnění zadání splněno
Posud'te, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentóři případně uved'te body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je práce oproti zadóní rozšířeno. Nebylo-\i zadóní zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a

Závěrečná práce splnila zadání v plném rozsahu, Jedinou výhradu mám k úvodní části, kde postrádám podrobnější srovnání
používaných typů pohonů používaných na umělých kosmických tělesech, Student v práci ihned přechází k elektrickým
fyzikálním pohonům, které následně zcela zaslouženě a správně tvoří obsah závěrečné práce. Tato připomínka, ale nemá
vliv na zadání.

Zvolený postup řešení správný
Posudte, zda student zvolil správný postup nebo_ metody řešeni,
Student zvolil správný postup odpovídající zadání, V první části provedl zmapování používaných elektrických kosmických
pohonů, popsal podstatu jejich funkce a vybrané parametry. V další části následoval rozbor použití těchto pohonů pro
různé typy misí, resp. umělých kosmických těles, Tato část práce byla poplatná a výrazně ovlivněna zdrojem označeným
v seznamu literatury číslem 18. Jakožto rešeršní, by si tato práce zasloužila v této části využitívíce zdrojů informací.
Statistiky uvedené studentem doplnit o použití elektrických pohonů před rokem 1981 a také po roce 20].8. K dispozici
k tomu je dostatek zdrojů. Taktéž by bylo vhodné nehodnotit jenom využití elektrických pohonů v rámci misí jako celku,
ale také počtu použitých jednotlivých motorů, Zde by možná byly vidět zajímavé trendy, l závěr této kapitoly plně vychází
z literatury číslo 18 a chybí zde jakáko|i vlastní úvaha, srovnání zdrojů apod, V poslední části při výpočtu vybraných
typických misízvolil student vhodný postup a metodiku výpočtů vycházející z úvodních kapitol závěrečné práce. Zde
nemám zásadnívýhrady, snad kromě absence jasnějšího objasnění, proč byly jako modelové případy zvoleny právě tyto
typy misí a jejich parametry. Taktéž využití pro8ramu Excelje dostatečné, na druhou stranu by bylo přívětivějšízpracování

, v Matlabu

odborná úroveň C - dobře
Posud'te úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a
dat získaných z praxe,

ReŠerŠní Část práce jako taková je v pořádku. Student však mohl využit i další zdroje literatury a rozšířit tak informace
vycházející z pouŽitého primárního zdroje pro tuto část. Výrazným způsobem by se zvýšila hodnota celé práce. To však
nesniŽuje fakt, Že se student orientuje v problematice kosmických pohonů a zúročil tak znalosti nabyté při studium a
z odborné literatury. V Části práce věnované výpočtům vybraných typických misístudent prokázal praktickou znalostjak
elektrických pohonů, nebeské mechaniky, tak i vybraných dalších subsystémů umělých kosmických těles, l v této části
práce byl prostor na drobná zlepšení, např. srovnánívybraných elektrických pohonů stypickým zástupce chemických
pohonŮ pro navrŽené mise. U zvolených misí by bylo také přínosem zhodnotit okrajové podmínky vhodného reálného

ů. Potřebná data k tomu stgdent ve své práci získal. V závěrečné práci se vysk,užití
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méně srozumitelné, nejednoznačné a nevhodně formulované pasáže, kdy je tedy třeba si domýšlet co přesně bylo danou
formulací

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků zóvěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni o

Nemám k dip|omové práci dalšíkomentáře či hodnocení.

llt. cELKoVÉ HoDNocENÍ, otÁzrY K oBHAJoBĚ, ruÁvnn KLASIFIKACE

Shrňte aspekty zóvěrečné próce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. IJvedte případné otózky, které by
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné próce před komisí.

Student v práci prokázal dobré odborné znalosti problematiky. V hodnoceníjsem přihlédl ale také na fakt, že
práce se řadí k těm méně náročným a byl zde prostor k výraznému zlepšenívýstupů, ke kteným měl student
dostatek zdrojů k dispozici. Taktéž jsem postrádal hlubší vlastní hodnocení a závéry.

Otázka 1: Co je podle vás hlavním limitujícím faktorem pro použití elektrických pohonů pro průzkum vzdálenějších
oblastí sluneční soustavy?

Otázka 2: Vysvětlete propady ve využívání elektrických pohonů u geostacionárních družic v letech 2OO2 a 2OO8.

předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm c - dobře.

Podpis: K

Formá!ní a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě

Celkově lze konstatovat, že závěrečná práce byla po formální stránce zpracována dobře, Je logicky rozčleněna a obsahuje
popiskyjak tabulek, obrázků a grafů, tak i číselné označenívzorců, které usnadňuje orientaci V textu. V textu se objevuje
velké mnoŽství překlepů a typografických prohřešků, v některých částech je cítit ovlivnění nesprávným překladem
z anglických zdrojů, např, ,,station-keeping" přeloženo nevhodně jako ,,udržování stanice". Z terminologického hlediska
nemohu nezmínit Špatné skloňováníslova ,,plazma", které v celé práci tedy vystupuje jako krevní plazma. Student si také
v Úvodu práce definoval český ekvivalent slova ,,spacecraft" jako,,kosmické letadlo" (což sice není dle platné normy), ale
v dalším textu takto termín nedodržoval a střídal náhodně i s dalšími termíny. Rozsah práce je dostat

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívóní studijních materiálů k řešení závěrečné práce, Charakterizujte
výběr pramenů. Posudte, zda studentvyužil všechny relevantní zdroje, Ověřte, zda jsou všechny převzoté 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 no_rmami,

Způsob citace použitých zdrojů je v pořádku, Jejich výběr považuji za vhodný a jednalo sejak o vědecké práce, tak
i produktové listy vybraných výrobců elektrických kosmických pohonů. Tabulka s výpočty obsahuje informace z práce

,,Evaluation of 25-cm XlPS@ Thruster Life for Deep Space Mission Applications", která nenícitována. V textu se vyskytují
také odkazy na neexistující zdroje literatury, např. [6a] nebo [96], ale pravděpodobně jde o překlepy. V závěrečné práci

vhodně odděleny vlastní a části.
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