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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Systém pro měření sil v řízení letadla 
Jméno autora: Helena Chmelíčková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav letadlové techniky 
Vedoucí práce: Pavel Pačes, doc. Ing. Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav letadlové techniky, FS a Centrum umělé inteligence, FEL 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma je rozdělené na dvě části: konstrukci senzorových členů a související elektronický systém sběru dat. Z hlediska první 
části hodnotím zadání pro studentku strojní fakulty jako jednoduché. Z hlediska druhé části hodnotím realizaci 
elektronického systému pro studentku strojní fakulty jako náročné. 

 

Splnění zadání splněno s většími 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. 

Výsledný a realizovaný systém je souborem rozpracovaných bloků. Použitelnost celého systému je 
problematická z následujících důvodů:  

- Nožní senzory jsou částečně finalizovány a k reálnému použití bude potřeba předělat kabeláž. 
- Ruční senzory nebyly zkompletovány.  
- Měřicí jednotka je částečně finalizována. 

Studentka neporovnala parametry již realizovaného a vlastního řešení.  
 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce D - uspokojivě 
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. 
Studentka byla ze začátku pesimistická ohledně toho, co je možné zvládnout vzhledem omezeným možnostem 
způsobeným covidovou situací. Dlouho trvalo, než se studentka začala snažit a začala realizovat kroky vedoucí k nějakému 
výsledku. Tím došlo ke značnému zpoždění v realizaci potřebných částí. Občas jsem měl pocit, že mě studentka 
neposlouchá, protože požadavky na některé části bylo potřeba opakovat několikrát. Z počátku šlo hlavně o realizaci návrhu 
konstrukčního uspořádání nožního senzoru, kde nestačila jedna konzultace, ale bylo potřeba opakovat jednotlivé 
požadavky. Jedna iterace ohledně drobného detailu pak trvala týden, což zpožďovalo realizaci. Dále studentka v některých 
případech navrhovala vlastní „jednodušší“ řešení, ale k realizaci navrhovaných řešení nedošlo. Na druhou stranu byla 
studentka schopná samostatně řešit software pro vyvíjený elektronický systém sběru dat z připojovaných senzorů.  
 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Obrázek 26, nekoresponduje s tabulkou 5 a přiloženým zdrojovým kódem. Vývojový diagram zobrazuje průchozí funkci bez 
vyobrazení hlavní smyčky programu. V textu se objevuje označení „šlápota“ místo označení „senzor“. Obecně bych si práci 
představoval rozsáhlejší a detailnější. 
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formálně a jazykově je práce v pořádku. Rozsahem bych si představoval práci obsáhlejší hlavně v oblasti podrobnějšího 
testování, finalizace celého systému měření a příkladů použitelnosti.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
K výběru citací nemám námitek. Jsou použity odkazy na předchozí práce, související letecké předpisy, principy měření a 
senzory. Obsahově souvisejí s řešenou prací.  

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Viz dále. 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Celkově se jedná o práci, která není zcela dokončená. Systém není možné jednoduše nasadit v případném testu. 
Není finalizováno zapojení senzorů: vedení signálů ze senzorového elementu je provizorně zapojené a 
preferovaný způsob zapojení do plného mostu je provizorně realizován pouze na jednom senzoru. 

Pozitivně hodnotím snahu studentky, kterou předvedla v období těsně před odevzdáním práce. V případě, že by 
měla takovou snahu v průběhu celého období, tak by práce byla na zcela jiné úrovni.  

Kladně hodnotím schopnost realizovat elektronický měřicí systém a jeho softwarové vybavení. S HW potřebovala 
studentka pomoct, ale SW vybavení dokázala rozchodit sama, a to i pro šestici připojených senzorů.  

Jako nejvýznamnější přínos práce hodnotím provedená měření a porovnání jednotlivých zapojení senzorů.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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