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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh motorové instalace rychlostního letounu 
Jméno autora: Bc. Radek Štěpánek 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav letadlové techniky 
Vedoucí práce: Ing. Jakub Valenta 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav letadlové techniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Zadání práce je náročnější z důvodu velkého rozsahu potřebných prací. 

 

Splnění zadání splněno 
Zadání je splněno. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
Student byl při řešení práce aktivní a prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce. Svůj postup, sice konzultoval, ale 
samotnou práci nedával průběžně k nahlédnutí a rovnou ji v den termínu odevzdal. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Student dokázal využít znalosti získané během studia a z odborné literatury. Největším nedostatkem je, že v některých 
částech kapitol věnujících se zatížení a pevnostním výpočtům zcela chybí vzorce a postupy. Takže správnost výsledků je 
zpětně nedohledatelná. V části zabývající se určením gyroskopických momentů je uvedeno a vypočítáno vícero přístupů, 
ovšem dále není jasné, jaký je dále použit pro pevnostní výpočty. Autor také zmiňuje, že byly provedeny kontrolní výpočty 
metodou MKP, ale zcela chybí popis výpočtového modelu. V kapitole věnující se zvoleným konstrukčním řešením je málo 
obrázků, které by lépe popisovali konstrukci. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Práce obsahuje velké množství překlepů a typografických nedostatků. Některé odborné výrazy nejsou používány správně. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Ve vyhledávání studijních materiálů byl student velmi aktivní. Bohužel se nevyvaroval několika nepřesností v zápisu citací. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Na práci je vidět, že ji autor dopisoval ve spěchu a prospěla by jí značná korektura.  

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Student odvedl velké množství práce, ale nedokázal ji správně zapsat do konečné zprávy. Největší nedostatky 
vidím ve velkém množství typografických chyb a ve chybějících vzorcích výpočtů. Argument, že pevnostní výpočet 
metodou MKP není zmíněn v zadání a proto není v práci uveden, považuji za lichý. Přes to všechno je práce 
hodnotná pro další vývoj letounu a ukazuje, že zvolený koncept, kdy je motor uchycen přímo do trupu, 
protaženému až k motoru, je perspektivní. 
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Otázka 1: V části zabývající se výpočtem gyroskopických momentů jste počítal několik stavů: klopivý a zatáčivý 
pohyb, pevný disk a dvoulistá vrtule. Dále ovšem dimenzujete pouze jeden případ. Který? 
 
Otázka 2: Můžete uvést program, ve kterém jste výpočet MKP provedl? Jaký výpočtový model a okrajové 
podmínky jste zvolil? 
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm C - dobře. 
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