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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vývoj a validace hybridního raketového motoru 
Jméno autora: Vítězslav Putna 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav letadlové techniky 
Vedoucí práce: Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav letadlové techniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Vzhledem k tomu, že zadání obsahuje stanovení koncepce, konstrukční návrh, simulaci, realizaci i validaci funkčního 
zařízení s netriviálními provozními parametry, hodnotím jej jako mimořádně náročné pro bakalářskou práci. 

 

Splnění zadání splněno 
Zadání bylo splněno ve všech bodech. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Student už samotné základní téma práce aktivně zpracovává delší dobu. Pracoval ve všech zásadních směrech od ideje k 
realizaci zcela samostatně. Souběžně ale velmi efektivně a pravidelně postup práce konzultoval. O jeho schopnosti 
samostatné tvůrčí práce naprosto nemám pochyb. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Práce vyžadovala i znalosti mimo běžný rozsah studia. I sama úspěšná realizace motoru ukazuje, že po odborné stránce 
student využil správně poznatky z teorie i z praxe.   

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Po formální a typografická stránce je práce velmi zdařilá. Po jazykové stránce text místy narušuje jisté množství 
pravopisných chyb.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Seznam zdrojů je poměrně krátký, ale v tomto případě odpovídá velmi vysokému podílu vlastního tvůrčího vstupu 
studenta a téma pokrývá dostatečně. Práce se drží běžných citačních zvyklostí.  

 

Další komentáře a hodnocení 
O plné funkčnosti i užitečnosti studentem vytvořeného zařízení svědčí i to, že již posloužilo při řešení dvou dalších 
bakalářských prací.  
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

 
Student projevil nevšední nadšení až vášeň pro téma. Velmi samostatně vyvinul a realizoval zcela funkční 
stacionární hybridní raketový motor i se základním měřícím zařízením na úrovni umožňující již nyní jeho další 
využití. Práce sama je kompaktní, přehledná a konzistentní. Rozsah činnosti studenta by byl více než postačující i 
pro práci diplomovou.  

Bylo mi potěšením a ctí vést tuto práci. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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