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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh zkušebního zařízení pro pádové zkoušky UAV podvozků 
Jméno autora: Thomas Aster 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav letadlové techniky 
Oponent práce: Jeřábek Ivan 
Pracoviště oponenta práce: Ústav letadlové techniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář. 
Zadání odpovídá požadavkům na bakalářskou práci 
 

Splnění zadání splněno s menšími 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. 

Vložte komentář. 
Zadání je rozpracováno pouze do koncepčních návrhů jednotlivých konstrukčních celků včetně návrhu měřícího řetězce. 
Bohužel v práci není rozpracován postup výběru finalní varianty. Jsou zde zhodnoceny jednotlivé konstrukční varianty, ale 
výber finální varinty je omezen na straně 23 cituji “ Dle výše uvedených dat jsem vyhodnotil, že nejoptimálnější konstrukcí 
pro stroj na pádové zkoušky bude varianta III“. Bylo by vhodné, aby student u obhajoby upřesnil metodu multikriteriálního 
rozhodování.  
Dále v práci není uvedena definice návrhových parametrů zařízení. Je zde pouze na straně 23 konstatování cituji, „Nejprve je 
nezbytné určit nějaký dron“. Osobně bych volil cestu definice maximalní vzletové hmotnosti stroje a maximální požadované 
klesací rychlosti při přistání, podle uvažovaného předpisu. 
 

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

Vložte komentář. 
Způsob řešení i zpracování jednotlivých bodu zadání odpovídá požadavkům na bakalářskou práci.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Vložte komentář. 
Zpracování práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalařskou práci. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Vložte komentář. 
Práce obsahuje řádu formálních chyb (např. odkazy na neexistující čísla obrazků), které nesnižují její odbornou úroveň. 

 
  




