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Předložená diplomová práce pana Bc. Jakuba Pipka o rozsahu 73 stran se zabývá 

vytvořením parametrického aeroelastického modelu leteckého křídla, který má být dle autora 

přizpůsobitelný reálné konstrukci a umožnit vytvoření zjednodušeného modelu pro simulaci 

elastické struktury při zatížení aerodynamickými silami. Silové zatížení, které následně 

vstupuje do metody konečných prvků, je počítáno ze zadaných letových podmínek pomocí 

metody Vortex Lattice aplikované na deformovanou geometrickou síť z předešlého kroku 

výpočtu MKP. Model predikuje aeroelastické chování křídla a má být následně využit 

v aeroservoelastických modelech s cílem omezit dynamické nestability, zejména pak flutter.  

 

Hodnocení tématu diplomové práce 

          Téma diplomové práce je aktuální a tvorbou modelu vhodné složitosti přispívá k 

jednomu z výzkumných témat školícího pracoviště, a to vývoji budoucích mechatronických 

struktur aerodynamických těles s aktivně řízeným tvarováním. Prvním směrem tohoto 

výzkumu je využití aerodynamických efektů pro aktivní tlumení, dalším směrem pak výzkum 

možností zvýšení flutterové odolnosti. Téma diplomové práce po všech stránkách spadá do 

aplikované mechaniky, pokrývá problematiku modelování poddajných struktur, jejich 

interakce s proudícím vzduchem a navíc připravuje model pro syntézu výše zmíněného řízení. 

 

Přístup autora k zadání a dosažené výsledky 

 Kolega Jakub Pipek přistoupil k řešení předložené problematiky velmi samostatně. 

Jeho práce je ve většině textu dobře zdokumentovaná a umožňuje tak navázání dalším 

následovníkům. Kolega prokázal dobré didaktické schopnosti. Jistou slabinou jsou ovšem 

známky chvatu projevující se některými chybami a zejména pak nedostatečnou detailností 

kapitoly „Simulační algoritmus“, která by měla obsahovat důkladnější prezentaci testování 

vytvořeného modelu. 

 

Otázky pro zodpovězení v průběhu obhajoby 

Předložená diplomová práce je na poměrně dobré úrovni, některé body by ovšem bylo 

dobré detailněji rozvést. Rád bych, aby student v průběhu obhajoby vyhověl následujícím 

dvěma požadavkům. 

 

1) V práci je oproti ostatnímu kvalitnímu textu neúměrně stručná kapitola „Simulační 

algoritmus“. Prosím prezentujte obšírněji testování chování vzniklého modelu. Testování 

modelu je důležitou částí jeho tvorby a prokázání jeho relevantnosti. 

 

2)  V práci je povšechně zmíněna možnost rozšíření modelu z křídla na větší celek, 

včetně celého letadla. Prosím prezentujte, jaké kroky bude pro toto rozšíření nutné realizovat 

a jaká vidíte případná úskalí tohoto procesu. 

 

 



Závěr 

Závěrem konstatuji, že předložená diplomová práce pana Bc. Jakuba Pipka splnila 

vytčené cíle a nároky kladené na diplomovou práci v oboru „Aplikovaná mechanika“, 

doporučuji ji k obhajobě a přes zmíněné nedostatky navrhuji její hodnocení klasifikačním 

stupněm „B – velmi dobře“. 
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