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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Metodika testování materiálů pro kosmické použití 
Jméno autora: Bc. Jakub Kopečný 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav letadlové techniky (U12122) 
Vedoucí práce: Ing. Jaromír Kučera 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav letadlové techniky (U12122) 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadaní hodnotím jako náročnější, vzhledem k tomu že vyžadovalo studium odborné literatury nad rámec studijních 
povinností. 

 

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 po mnohých připomínkách a dohodnutých úpravách práce splněno. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce E - dostatečně 
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 se aktivně zúčastňoval všech domluvených konzultací. Jeho aktivita byla však v ostrém kontrastu s jeho 
samostatností. Student samostatně provedl pouze doslovný (strojový?) překlad předpisů. S jakýmkoliv, byť drobným, 
problémem se obracel na všechny dostupné pedagogy na ústavu. Dle mého názoru není student schopen samostatné 
práce tvůrčího rázu. 

 

Odborná úroveň E - dostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Na předkládané práci je zjevné, že studentovo porozumění dané problematice je velmi povrchní. Většinu práce tvoří 
obecné popisy problematiky vlivu kosmického prostředí (Kapitola 1) a materiálů (Kapitola 2), které souvisí se zadanou prací 
jen okrajově a doslovný překlad dvou předpisů (Kapitola 3). Vlastní práce začíná v podstatě až na straně 34, kde dochází ke 
srovnání obou předpisů, například tím, kolik má který předpis stran a jaká je jeho cena. Z popisu přípravku v Kapitole 4 je 
jeho funkce jasná jen člověku s hlubšími znalostmi dané problematiky. Ovládání a monitorování přípravku (Kapitola 6) je 
navrženo velmi nešťastně. Navržený ovládací systém by byl jen obtížně funkční (napájení relativně velkého výkonu >90W 
pomocí 12V, při použití relé o maximálním průchozím proudu 5 A). U chladicí části přípravku je diskuse její funkčnosti jen 
stěží naznačena. Řešené problémy, jako je dělička napětí a výpočet kvadratické rovnice, jsou středoškolská látka. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce E - dostatečně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Předkládaná práce obsahuje velké množství překlepů a lingvistických zvláštností. Zvláště v kapitole 3. Metodika testování, 
kde je patrný způsob její tvorby. Rozsah práce je na spodní hranicí doporučeného rozsahu. Práce jako celek působí 
neuspořádaným dojmem. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací D - uspokojivě 
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 využil pouze podklady dodané vedoucím či ostatními pedagogy na které se obracel. Student řádně odlišil vlastní 
práci od převzatých pramenů. Některé bibliografické citace nejsou úplné ani v souladu s citačními zvyklostmi a normami. 

 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Výsledné řešení je obtížně funkční a je na něm znát malá míra pochopení problematiky jako celku. Student dle mého názoru 
by byl jen s velkými obtížemi schopen samostatné složitější konstrukční práce. Předkládanou diplomovou práci po 
zapracovaných připomínkách a doporučených úpravách doporučuji k obhajobě. 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 
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