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1. Problematika práce
Obsah této diplomové práce je zaměřen na tři letadla z kategorie UL. Jedná se o letadla typu vírník,
vrtulník a letoun.Cílem diplomové práce bylo analyzovat ekonomické a technické parametry
jednotlivých letadel a následně vypracovat metodiku vícekriteriálního rozhodování, pomoci níž lze
vybrat vhodné letadlo pro vybrané zákazníky. Dalším cílem bylo porovnání jednotlivých letadel na
základě vyhodnocení vícekriteriálního rozhodování a zpracování metodiky stanovující přímé
provozní náklady vírníku.

2. Dosažené výsledky
Diplomová práce odpovídá uvedenemu zadání v plném rozsahu. Diplomant se zabýval třemi typy
letadel a to vírníkem ZEN 1, vrtulníkem CH-7 Kompress a letounem TL-2000 STING.
V úvodu diplomant analyzoval jednotlivá letadla z pohledu principu činnosti, letových vlastností,
bezpečnosti a pilotního výcviku. Následně vymezil ekonomické a technické parametry jednotlivých
letadel, jejichž výběr konzultoval s provozovateli těchto letadel.
Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvořit metodiku vícekriteriálního rozhodování pro výběr
vhodného letadla. Metodika se skládá z vymezení kritérií, tvorby dotazníku, stanovení vah kritérií a
dvou metod vícekriteriálního hodnocení variant (metoda váženého pořadí, metoda založena na
přímém (expertním) stanovení dílčích ohodnocení). V kapitole 4 se diplomant věnuje vyhodnocení
hlavních předností a nedostatků jednotlivých hodnocených letadel. Dále diplomant zpracoval
metodiku stanovující přímé provozní náklady vírníku a uvedl názorný příklad její aplikace na vírníku
ZEN 1. V závěru diplomové práce jsou uvedeny výpočty základních výkonových charakteristik
vírníku.

3. Původnost práce
Hodnocená diplomová práce je členěna v posloupnosti podle osnovy uvedené v zadání. Jednotlivé
části na sebe logicky v duchu zadání navazují a včetně příloh podávají komplexní strukturovaný
náhled na řešení dané problematiky.
Diplomant čerpal z odborné literatury, interních materiálů, vyhlášek, ale také z internetových stránek.
V diplomové práci je patrná kvalitní příprava podkladových materiálů, jejich studium a následné
využití.

4. Formální náležitosti práce
Po formální stránce je diplomová práce na velmi dobré úrovni, jednotlivé kapitoly jsou vyvážené a
mají logickou strukturu. Text je doplněn tabulkami, obrázky, grafy a přílohou. Vhodné je přehledné
zpracování výsledků vícekriteriálního hodnocení v tabulkách a grafech.

5. Dotazy na studenta
1. Proč jste si vybral kategorii ultralehkých letadel?
2. Myslíte si že vaše práce bude mít praktické využití?

6. Celkové zhodnocení práce
Cíle diplomové práce stanovené zadáním byly v plném rozsahu splněny. Přínosem diplomové práce
je využití metod vícekriteriálního rozhodování při hodnocení jednotlivých letadel a zpracování
metodiky stanovující přímé provozní náklady virníku.
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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