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HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této bakalářské práce se koná dne:        

Téma bakalářské práce :  Destrukční potenciál sportovních letounů při letecké nehodě 

      

      

Jméno a příjmení : Jan Hloch 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Bakalářská práce odpovídá zadání v plném rozsahu, lze dokonce říci, že ho mírně 

překračuje. 

 

 

 

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Jednotlivé časti práce jsou řazeny přehledně, práce vykazuje dobrou logickou strukturu. 

 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

    Bakalářská práce v prvních třech kapitolách seznamuje s problematikou civilního letectví, 

podává základní informace o mezinárodních leteckých organizacích a vzdušném prostoru. 

Tato část je poměrně rozsáhlá a umožňuje seznámení s problematikou i neodborníkovi. 

V dalších dvou kapitolách autor uvádí vstupní parametry řešeného problému - analýzy 

destrukčního potenciálu vybraných sportovních letounů. Pátá kapitola uvádí statistiku 

leteckých nehod za posledních 10 let. V posledních dvou kapitolách autor provádí výpočet 

maximálního průměrného tlaku, kterým mohou vybraná letadla působit při dopadu na 

překážku a parametrů požáru či výbuchu, ke kterým může v případě nehody dojít. Výpočty 

jsou pouze rámcovým odhadem, odpovídají fyzikálním a matematickým znalostem, které 

student na bakalářském stupni studia má mít. Je třeba pozitivně ohodnotit, že se student 

nespokojil pouze s dohledáním číselných údajů neznámého původu, ale provedl sám vlastní 

výpočet. 

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    Student nevhodně označil veličinu rychlost uvolňování tepla písmenem Q a následně ji za 

rovnicí špatně definoval. Tuto chybu pak bohužel přenesl i do závěrečného seznamu symbolů. 

Pokládám to za přehlédnutí, nikoli za neznalost, v úvodu kapitoly 7.2 veličinu pojmenoval 

věcně správně. 

 

Navrhuji, aby student vysvětlil tuto otázku u obhajoby práce, případně navrhl opravu. 

druhá otázka: Jak byla stanovena doba deformace letadla?  

 

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 

    Dle mého názoru je původní prací autora v kapitole pět grafické zpracování statistiky, 

v kapitolách 6 a 7 vymezení pojmu destrukční potenciál, dále odvození vzorce pro výpočet 

průměrného tlaku a jeho výpočet, případně vyhodnocení parametrů možného požáru pro 

jednotlivé typy letadel. Tyto části práce tedy bezpochyby přinášejí nové poznatky. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Autor zřejmě čerpal v převážné většině z internetových zdrojů, ale použil i tištěné zdroje, 

takže po této stránce nemám připomínek. 

 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

    Jazyková stránka práce není vyloženě špatná, ale autor se nevyhnul některým zbytečným 

chybám - chybějící nebo přebytečné čárky, shoda podmětu s přísudkem, věty bez slovesa 

(str. 24). S těmito zbytečnými nedostatky kontrastuje až puntičkářská důslednost ve formální 

úpravě (blokové zarovnání, odsazení odstavců a vzorců, přehled symbolů).  

Za neobvyklé, nicméně velmi zdařilé, pokládám zařazení shrnutí v závěru každé kapitoly.  

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

    Práci by bylo možno využít jako studijní materiál pro seznámení s problematikou civilního 

letectví, orientační výpočty by bylo možno upřesnit (v diplomové práci v navazujícím studiu) 

a následně i publikovat.  

 

 

9. Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

   výborně 

      

 

 

 

    Dne 29.4.2015   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 
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