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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání bakalářské práce je svým charakterem spíše obtížnější, jelikož po studentovi požaduje prokázání znalostí

z počítačové grafiky i matematického modelování komplexních dynamických systémů, jakým je např. dynamický
model letounu. 

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s podstatným rozšířením
 Student v rámci bakalářské práce vytvořil nejen 3D model kokpitu letounu P-51D Mustang včetně realistické

přístrojové desky na základě dostupné fotodokumentace, ale i realistický 3D model celého letounu, jehož
součástí jsou i takové detaily jako model podvozku, či kormidel. Dále student sám implementoval složitý
dynamický model letounu včetně  integrační metody i když dle zadání mohl využít již hotová řešení.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce má 63 stran. Je tedy v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 95 b. (A)
 Práce je dobře strukturovaná, jednotlivé kapitoly jsou informačně vyvážené a logicky na sebe navazují, což

usnadňuje pochopení problematiky řešené v bakalářské práci.
5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Typografie práce je na dobré úrovni. Po jazykové stránce je práce, až na drobné překlepy v pořádku. 
6. Práce s literaturou 98 b. (A)
 Student v bakalářské práci řádně cituje 32 knižních, časopiseckých i online zdrojů.  Převzaté pasáže práce,

především 2. a 3. kapitola jsou dostatečně citovány a dobře odlišeny od vlastních návrhů a výsledků v ostatních
kapitolách.

7. Realizační výstup 92 b. (A)
 Realizace leteckého simulátoru je na dobré úrovni a to jak po grafické stránce tak i díky realistickému chování

modelovaného letounu. K celkové realističnosti velmi přispívá i fakt, že simulátor plně podporuje virtuální realitu.
Zajímavě je vyřešeno ovládání letounu pomocí HTC ovladačů, které simulují řídicí páku a ovládání otáček
motoru.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledky práce, resp. vytvořený letecký simulátor může být velmi dobře využit pro výzkum a vývoj simulačních

technologií či při vývoji automatických systémů řízení letu.
9. Otázky k obhajobě
 Bylo by možné v implementaci simulačního modelu použít integrační metodu Runge-Kutta čtvrtého řádu

místo Eulerovy metody.
Jak by tato změna ovlivnila simulaci.

10. Souhrnné hodnocení 94 b. výborně (A)
 Student dle mého názoru udělal mnoho práce nad rámec zadání a zároveň dokázal vytvořit technickou zprávu na

vysoké úrovni. Doporučuji práci hodnotit stupněm A. 

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

  
V Brně dne: 30. května 2019

  .................................
podpis
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