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Hodnocení závěrečné práce:

1. Splnění zadání or álně i odborně. (0 – 30)
Hodnoceno je také splnění stanoveného cíle práce a celkové vypracování s ohledem na zadané téma. 
Excelentně splněné zadání může být ohodnoceno maximálním počtem bodů. V poměru rozsahu části v 
zadání, která není zcela vhodně či úplně zpracována, je hodnocení odpovídajícím způsobem sníženo.  

2. Úroveň teoretické části a využití dostupné literatury. (0 – 30) 
Posuzována je relevantnost teoretické části k zadání, rozsah rešerší a systematické uspořádání zjištěných 
poznatků. Převažuje-li doslovné převzetí textů, hodnocení je sníženo až o 15 bodů (za předpokladu dodržení 
autorských práv). Důvodem pro snížení celkového hodnocení je dále nedostatečný výběr teoretických 
poznatků, literatury a zdrojů.  

3. Rozsah realizačních prací (SW, HW), aplikovaných vědomostí a znalostí, 
úroveň metodologického zpracování a závěrů práce. (0 – 30) 
Celkem 30 bodů může být uděleno za velmi komplexní a bezchybnou práci vhodnou k publikování. Tento 
aspekt se posuzuje zejména z hlediska významu pro obohacení teoretických poznatků a má praktický 
význam. Obzvláště pozitivně je hodnoceno vytvoření modelu, SW produktu a též technická realizace, 
validovaný provozní postup nebo metodika. Za drobné metodologické nedostatky je hodnocení sníženo až o 5 
bodů. Nekonzistentnost zpracování s teoretickými východisky a nejasný či ne zcela odborný metodologický 
přístup vede ke snížení minimálně o 15 bodů. Další snížení hodnocení lze udělit za nedostatečnou diskusi k 
závěrům. 

4. Formální náležitosti a úprava práce (úroveň psaní, označení struktury textu, 
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 
Hodnoceny jsou formální náležitosti z pohledu dodržení pravidel o psaní, atributů závěrečných prací, tj. 
formátování textu, struktury práce, seznamu použité literatury, vybavenosti bakalářské práce grafy a 
tabulkami, způsobu citování. Za nedodržení jednotlivých pravidel je sníženo maximální hodnocení o 2 body za 
každý nerespektovaný atribut. Rovněž za výskyt gramatických chyb, překlepů a nevhodné stylistiky a 
terminologie se snižuje hodnocení o 2–4 body. V práci by se měla objevovat pouze standardní odborná 
terminologie a to zejména v jazyce práce (je třeba hodnotit schopnost vyjadřovat se technickým jazykem – 2 
body), grafy jsou tvořeny dle standardníchzásad (2 body) a stejně jako tabulky jsou opatřeny legendou, 
vše je je v nich čitelné (2 body), jsou dodržena citační pravidla dle ISO690 a ISO690-2 (2 body).  

5. Celkový počet bodů�

  P S   

Studenta�

s názvem:

Body

link  

Provoz a řízení letecké dopravy

DIPLOMOVÉ PRÁCE

Ondřej Prokurát

Využití hybridního pohonu pro ultralehké letadlo

28

25

28

9

90

✔ ✔

✔

Práce není v rozporu s metodickým pokynem ČVUT Je dodržen rozsah práce (min. 55 stran)

Kritéria hodnocení diplomové práce

Zadání je spln no a každý bod zadání má jasný odraz ve zpracované práci

OPONENTA



Celkové hodnocení rovně v pracování:

 v orn  velmi do e  do e  uspoko iv  dostatečn F nedostatečn
Počet od : 100 - 0 8  - 80  - 0  - 0 5  - 50  50

pozn.:�prosím uve te komentá  od vod u ící hodnocení.

práci hodnotím v e uveden m klasifikačním stupn m 

Ko entář:
ok d potřeb ete větší prostor pro pos dek  přilo te á i v tvořený pos dek k to to or láři ako příloh

Jméno a p í mení:  t Podpis:

atum:
r anizace:

V návaznosti na příklad v kapitole 6.1.5 se pokuste navrhnout typický den využití letadla: kolik čistých 
(výcvikových) letových hodin lze za jeden letový den (např. 10 hodin provozu) odlétat za předpokladu, že jsou k 
dispozici dvě sady akumulátorů a chceme zachovat uvedené snížení spotřeby paliva a emisí (uvažujte dobu 
předletové přípravy, pojíždění, dobu výměny a nabíjení akumulátorů atp.)?

Pro jaké typy misí by mohla být přínosná rekuperace energie během klesání letadla?

Problematika alternativních pohonů letadel je v současnosti velice populárním tématem. Autor předkládá nezvykle komplexní 
závěrečnou práci, zabývá se obecnými otázkami v oblasti hybridních pohonů, výběrem komponentů a jejich uspořádání, 
problematikou ekonomiky i ekologie provozu a částečně též certifikací. Jednotlivé části působí jako kvalitně zpracované.

Dovolil bych si drobnou výtku k metodice: výběr komponentů a návrh koncepčních uspořádání se zdá být motivován snahou 
vytvořit snadno vyrobitelný prototyp, až na základě vybraného řešení je diskutována možnost provozního použití. Tento postup 
je vhodný, pokud by se mělo jednat o technologický demonstrátor, méně však jde-li o pokus navrhnout konkurenceschopný 
produkt.

Za mimořádně přínosné považuji výpočty v kapitole 6.3. Autor určil dodatečné náklady na letadlo s hybridním pohonem ve výši 
2 300 euro za komponenty plus cenu výroby a certifikace, přímé provozní náklady jsou u hybridního letadla vyšší o více než 50 
euro za hodinu letu. Na základě dat z výpočtu (23) a reportu FOCA (2007) oponent odhaduje, že za 116 letových hodin dojde v 
místě provozu ke snížení emisí CO2 o přibližně 2 000 kg. Na výrobu elektřiny bude vyprodukováno 920 kg CO2 (vzorec (27) a 
výpočet studie Hospodka et al. (2020)) a dalších 1 050 kg CO2 na výrobu a recyklaci akumulátorů (vzorec (9), tab. 18. a zjištění 
studie Aichberger et al. (2020)).

S politováním tak nezbývá než zopakovat autorovo zjištění, že se současným stavem technologie akumulátorů a elektromotorů 
není koncept hybridního ultralehkého letadla přínosný.
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