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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): 

Autor předložené BP si vytyčil několik amciózních cílů týkajících se návrhu 

modernizace letového simulátoru letounu L-410, vybrané téma je aktuální vzhledem 

na opětovný rozvoj výroby modernizované varianty tohoto letounu a existence pouze 

jednoho certifikovaného, bohužel již technicky zastaralého, letového simulátoru. 

Zadání práce bylo přiměřeně náročné jak po stránce odborné, tak i časové.  

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

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

Vzhledem k vytýčení více značně amciózních cílů ma vlastní přínos BP několik 

aspektů. Okamžitě využitelný je model letounu L-410 pro použití v simulátoru na 

bazi MS FS 2004, návrhy modernizace typového simulátoru mohou sloužit pouze jako 

příprava a vodítko pro další práce eventuelně projekty na toto téma. 

3. Původnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma 

zpracování, jaká část práce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta): 

Předložená BP se zkládá z přiměřeného počtu kapitol, které na sebe logicky navazují, 

podstatné části práce jsou vlastním dílem studenta. 

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): 

Předložená práce odpovídá Zásadám pro vypracování BP, ke způsobu zpracování 

mám následující kritické připomínky: 

- seznam zkratek na str. 8 -9 není seřazen podle abecedy v žádném ze sloupců 
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- úvod i závěr jsou velmi strohé, autor dostatečně nevyužil možnosti těchto kapitol  

- některé pasáže uvádějící seznamy vybavení (např. str. 17-26) nebo důležitých úkonů 

(např. str. 57-62)  podle mého názoru patří spíše do přílohy (nevhodně navyšují počet 

stran BP) 

- názvy hlavních kapitol jsou písmem velikosti 12 b.(některé zanikají v textu) 

- seznam použité literatury je relativně krátký 

- u převzatých obrázků chybí uvedení zdroje 

- v práci se vyskytuje menší počet gramatických a stytlistických chyb 

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

nezbytný bod posudku): 

1) Víte o nějakých pokusech vyrobit profesionální FFS - letový simulátor pro L-410 

na bázi soudobých technologií ? 

2) Je Vámi navržený typ dataprojektoru typu "short throw", tzn. schopný vytvořit 

dostatečnou úhlopříčku zobrazení v potřebné vzdálenosti od kabiny ? 

3) I když uvádíte, že náklady na pořízení nového letového modelu pro modernizovaný 

simulátor jenom odhadujete, myslíte si, že se budou nacházet v řádu 100 000 Kč ? 

4)  Počítal jste v odhadech nákladů na modernizaci stávajícího simulátoru s potřebou 

mít k dispozici nejen A/D a D/A převodníky, ale i podrobná schémata a kódy 

stávajícího zapojení, nebo, v případě jejich nedostupnosti, s náklady na jejich 

vytvoření ? 

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

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Způsob zpracování BP svědčí o velmi dobrých schopnostech studenta se orientovat v 

dané problematice a uplatnit tyto poznatky při zpracování BP. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

velmi dobře. 
 

  
  

V Ostravě dne 04.06. 2012 
  

  
podpis oponenta práce 

 

 


