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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a 

návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové): 

V posledních letech došlo nejen ve světě. ale i u nás ke značnému zvýšení zájmu o  

ultralehká letadla - tj. letouny, vrtulníky a vírníky. V souladu se zadáním diplomant 

v první části diplomové práce rozebral některé důležité charakteristiky vybraných 

ultralehkých letounů a z nich vyplývající podstatné odlišnosti a provozní výhody a 

nedostatky. Důležité je upozornění na problematiku letových vlastností a bezpečnosti 

letu, která  často bývá  výrobci a prodejci opomíjena nebo dokonce záměrně 

skreslována. Zájemci o nákup některého z výše uvedených ultralehkých letadel by se 

neměli orientovat výhradně na ekonomické parametry, ale především zvážit poznatky 

a doporučení uvedné v této části práce. 

 Práce byla náročná především po stránce časové. Diplpmant jen velmi obtížně 

obstarával mnohé především provozní údaje, které se většinou nezveřejňují a jejichž 

obstarávání bylo tak spojeno s osobními jednáními . Časově náročná byla i 

dotazníková akce -  viz kap.3.  

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 

experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

Diplomant splnil cíle práce v plném rozsahu. Po přehledném zpracování technických 

a ekonomických parametrů vybraných ultralehkých letadel v první kapitole 

přistoupil k jejich vícekriteriální analýze. která umožňuje provést objektivní výběr 

letadla, nejlépe spňujícího požadavky daného zákazníka. 

3. Přístup studenta k řešení práce (stupeň samostatnosti, využívání konzultací apod.): 

Ke konzultacím diplpmanta s vedoucím diplpmové práce začalo docházet ještě před 

termínem oficiálního zadání . Diplomant pracoval naprosto samostatně, důsledně 
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akceptoval všechny připomínky vedoucího. Jeho přístup ke zpracování práce lze 

hodnotit jako přístup tvůrčí a zodpovědný. 

4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 

FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 

opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 

odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

Práce obsahuje 56 stran textu, tabulek, vyobrazení a jednu třístránkovou přílohu 

obsahující vzor dotazníku. V práci jsem nezjistil žádné věcné ani formální chyby, 

grafická úprava je vzorná - odpovídá dokumentu FS_SME_05_003 

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 

nezbytný bod posudku): 

Vysvětlete příčiny, které vedou k omezení maximální dopředné rychlosti vírníku. Jak 

se vírník při přibližování k této rychlosti chová? 

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě a proč): 

Práce svědčí o odborných a jazykových znalostech studenta a schopnostech 

samostatně zpracovávat zadanou problematiku. Praci doporučuji k obhajobě. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
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