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PČ Název Navrhuje Garant Zájemce 

1 Simulace interlaminárních poruch metodou konečných prvků Mališ   

2 Přehled vývoje vícenásobně použitelných kosmických 
dopravních prostředků 

Daněk 
LU 

 
 

3 Přehled prostředků pro snižování indukovaného odporu Daněk 
LU 

 
 

4 Termoplastické kompozitní materiály a jejich použití na 

leteckých konstrukcích 
Klement 

 
 

5 Aditivní metody výroby a oprav částí leteckých konstrukcí Klement   

6 Modernizace podkladů pro cvičení z předmětu Technologie 
výroby letadel 

Klement 
 

 

7 Měření parametrů hydraulických soustav letadel Bencalík   

8 Účinnost hydrogenerátoru Bencalík   

9 Návrh aktuátoru Bencalík   

10 Návrh testovacího standu pro aktuátor Bencalík   

11 Přehled vývoje malých a středních nosných raket Daněk   

12 Analýza stability kovových výztužných profilů při tlakovém 
zatížení pomocí metody konečných prvků 

Katrňák 
 

 

13 Využití elektro-hydraulické analogie při návrhu tekutinových 

soustav letounu 
Třetina 

 
 

14 Lomová houževnatost na rozhraní kompozitů Juračka   

15 Historie raketových motorů Popela   

16 Přehled vývoje malých a středních nosných raket Daněk   
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Simulace interlaminárních poruch metodou konečných prvků 

Interlaminar failure simulation using finite element methods 

 

Druh práce: BP 

Tematický okruh: Stavba letadel  

Garant: Michal Mališ 

Charakter práce:  Rešerše, experimentální, CAE (počítačová) simulace 

Účel práce: Výzkum, Vývoj 

Forma práce: Průvodní zpráva, model,  

 
Charakteristika problematiky úkolu: 

Proveďte porovnání možností simulace interlaminárních poruch kompozitních 

materiálů metodou konečných prvků. Zaměřte se na modelování porušení modem 

I interlaminární lomové houževnatosti laboratorní zkoušky dle ASTM standardu. 

Použijte standardní nabídku komerčně dostupného softwaru MSC. Patran/Nastran.  

 

Charakteristika problematiky úkolu: 

The air of work is comparison of abilities of composite material interlaminar 

failure simulations using finite element methods. Investigate especially simulation 

of laboratory specimen with interlaminar failures belongs to mode I according 

ASTM standards. You can use standard options available in commercial software 

MSC. Patran/Nastran.    

 

Zdroje: 

ASTM D5528-1, Standard Test Method for Mode I Interlaminar Fracture Toughness of 

Unidirectional Fibre Reinforced Polymer Matrix Composite, ASTM International 2013 

Turon A: An Engineering Solution of usuing Course Meshes in the Simulation of 

Delamination With Cohesive Zone Model 

ASM Handbook, Volume 21, Composites, ASM International, The Material Information 

Company, 2001 
Niu,C.Y.M., Composite Airframe Structure, Hong Kong Conmilit Press Ltd., Brno, 2005, 664 

stran, 
 

 

Cíle, kterých má být dosaženo: 

1. Popis interlaminárních poruch  

2. Možnosti softwaru MSC. Nastran  

3. Aplikace na laboratorní vzorky 

 

Zájemce:  
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Přehled vývoje vícenásobně použitelných kosmických dopravních prostředků 

Overview of the development reusable space vehicles 

 

Druh práce: BP  

Tematický okruh: Kosmonautika 

Garant: Doc.Ing.Vladimír Daněk,CSc. 

Charakter práce: Rešeršní 

Účel práce: Vzdělávání, Studijní podklady 

Forma práce: Průvodní zpráva 

 

Charakteristika problematiky úkolu: 

Snahy po vícenásobně použitelných kosmických dopravních prostředcích se odrazily v řadě 

projektů, z nichž se do operativního provozu dostal jen jeden – americký raketoplán Space-

Shuttle. Očekávané úspory na provozních nákladech se neprokázaly. Lety byly ukončeny 

v roce 2011. Nicméně, raketoplány nebyly zavrženy, hledají se nové výzvy do budoucna. 

V současné době však můžeme sledovat, že se pozornost opět zaměřuje na nosné rakety, které 

by mohly být alespoň z části znovu použitelné.  

Předmětem zadané bakalářské práce je kromě stručného nástinu dosavadního vývoje, podat 

rešeršní formou informaci o současném stavu řešení vícenásobné použitelnosti raketoplánů a 

zejména nosných raket. 

 

Cíle, kterých má být dosaženo: 

Stručně a přehledně zpracovat chronologický technický vývoj vícenásobně použitelných 

kosmických prostředků pro dopravu užitečného nákladu na nízkou oběžnou dráhu. Přehled by 

měl zahrnovat možná principiální řešení, realizované projekty a současný stav vývoje 

částečně znovu použitelných nosných raket.    

 

Zájemce:  
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Přehled prostředků pro snižování indukovaného odporu 

Overview of means for reducing induced drag  

 

Druh práce: BP 

Tematický okruh: Profesionální pilot + Obecný bakalář 

Garant: Vladimír Daněk 

Charakter práce: Rešeršní  

Účel práce: Vzdělávání, Studijní podklady 

Forma práce: Průvodní zpráva 

 

Charakteristika problematiky úkolu: 

Pro zvyšování aerodynamické efektivnosti letadel se stále více používají na křídlech různé 

prostředky pro snižování indukovaného odporu. Ponejvíce to jsou winglety. Tato zařízení se 

objevují téměř u všech kategorií letounů i bezmotorových letadel. Setkáváme se 

s nejrůznějším geometrickým uspořádáním wingletů. V dané práci se bude jednat o 

zpracování statistického přehledu používaných tvarů wingletů na letadlech. 

   

Cíle, kterých má být dosaženo: 

Cílem práce je zpracovat přehled používaných typů prostředků pro snižování indukovaného 

odporu letadel se zaměřením hlavně na winglety. 

Práce by měla obsahovat: 

- Podrobnější pojednání o příčinách vzniku indukovaného odporu. 

- Přehled a popis používaných geometrických uspořádání wingletů u dostupných letadel, 

včetně přínosů pro zvýšení provozní efektivnosti. 

- Vyhodnocení a závěr. 
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Termoplastické kompozitní materiály a jejich použití na leteckých konstrukcích. 

 

Druh práce: BP 

Tematický okruh: Obecný bakalář 

Garant: Josef Klement 

Charakter práce: Rešeršní  

Účel práce: Vzdělávání, Studijní podklady 

Forma práce: Průvodní zpráva 

 

Charakteristika problematiky úkolu: 

 

Bude specifikováno později   

 

Cíle, kterých má být dosaženo: 

 

Bude specifikováno později   

 

 

Aditivní metody výroby a oprav částí leteckých konstrukcí.  

 

Druh práce: BP 

Tematický okruh: Obecný bakalář 

Garant: Josef Klement 

Charakter práce: Rešeršní  

Účel práce: Vzdělávání, Studijní podklady 

Forma práce: Průvodní zpráva 

 

Charakteristika problematiky úkolu: 

 

Bude specifikováno později   

 

Cíle, kterých má být dosaženo: 

 

Bude specifikováno později   
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Modernizace podkladů pro cvičení z předmětu Technologie výroby letadel.  

 

Druh práce: BP 

Tematický okruh: Obecný bakalář 

Garant: Josef Klement 

Charakter práce: Rešeršní  

Účel práce: Vzdělávání, Studijní podklady 

Forma práce: Průvodní zpráva 

 

Charakteristika problematiky úkolu: 

 

Bude specifikováno později   

 

Cíle, kterých má být dosaženo: 

 

Bude specifikováno později   
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Měření parametrů hydraulických soustav letadel 

Measurement of parameters of the aircraft hydraulic systems 

Druh práce: BP 

Tematický okruh: Stavba letadel 

Garant: Karol Bencalík 

Charakter práce:  

Rešeršní, teoretická analýza 

Účel práce:  

Výzkum, Vývoj, Vzdělávání, Studijní podklady 

Forma práce: 

Průvodní zpráva, 

 

Charakteristika problematiky úkolu: 

V letectví se přikládá velký důraz na bezpečnost letecké techniky. Aktuální technický stav 

letounu a jeho systémů je tedy důležitým parametrem pro jeho letovou způsobilost. Je proto 

nutné znát a měřit důležité parametry hydraulických soustav letadel. 

 

Cíle, kterých má být dosaženo: 

Bude specifikováno později 

 

 
 

Účinnost hydrogenerátoru 

Efficiency of the hydrogenerator 

Druh práce: BP 

Tematický okruh: Stavba letadel, Provoz letadel 

Garant: Karol Bencalík 

Charakter práce:  

Rešeršní, konstrukční, experimentální, teoretická analýza 

Účel práce:  

Vývoj, Vzdělávání, Studijní podklady 

Forma práce: 

Průvodní zpráva,  

 

Charakteristika problematiky úkolu: 

Účinnost je důležitý parametr charakterizující stav hydrogenerátoru. Účinnost je ovlivňována 

mnoha faktory a její stanovení není jednoduché. 

 

Cíle, kterých má být dosaženo: 

Bude specifikováno později 

  



NÁVRH ZADÁNÍ BP pro STAVBU   2016/2017

 

8 

 

Návrh aktuátoru  

Design of actuator 

Druh práce: BP 

Tematický okruh: Stavba letadel, 

Garant: Karol Bencalík 

Charakter práce:  

Rešeršní, konstrukční, teoretická analýza 

Účel práce:  

Výzkum, Vývoj, Vzdělávání,  

 

Forma práce: 

Průvodní zpráva, model, digitální data 

 

Charakteristika problematiky úkolu: 

Proveďte návrh aktuátoru pro ovládání křidélek letounu. 

 

Cíle, kterých má být dosaženo: 

Bude specifikováno později 

 
 

Návrh testovacího standu pro aktuátor 

Deign of actuator testing stand 

Druh práce: BP 

Tematický okruh: Stavba letadel 

Garant: Karol Bencalík 

Charakter práce:  

Konstrukční, teoretická analýza 

Účel práce:  

Výzkum, Vývoj 

Forma práce: 

Zpráva, prototyp, model, digitální data,  

 

Charakteristika problematiky úkolu: 

Proveďte návrh standu pro testování aktuátoru pro ovládání křidélek letounu. 

 

Cíle, kterých má být dosaženo: 

Bude specifikováno později 
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Přehled vývoje malých a středních nosných raket 

Druh práce: BP  

Tematický okruh: Kosmonautika 

Zadavatel: S.A.B. Aerospace,s.r.o., Brno 

Garant: Doc.Ing.Vladimír Daněk,CSc. 

Charakter práce: Rešeršní 

Účel práce: Vzdělávání, Studijní podklady 

Forma práce: Průvodní zpráva 

 

Charakteristika problematiky úkolu: 

Pro dopravu užitečného zatížení na nízkou oběžnou dráhu okolo Země se používají menší 

nosné rakety, které jsou buď zcela za tímto účelem navrženy, nebo se upravují větší, již 

operačně osvědčené nosné rakety, z nichž se používají jen některé stupně, případně 

kombinace s pomocnými bustery. 

Předmětem zadané bakalářské práce je kromě stručného nástinu dosavadního vývoje této 

kategorie nosných raket, podat rešeršní formou informaci o současném stavu vývoje a 

operačního provozu malých a středních nosných raket. 

 

Cíle, kterých má být dosaženo: 

Stručně a přehledně zpracovat chronologický technický vývoj malých a středních nosných 

raket pro dopravu relativně malého užitečného nákladu (satelitů) na nízkou oběžnou dráhu. 

Přehled by měl zahrnovat známé navrhované i operačně realizované projekty a současný stav 

vývoje této kategorie nosných raket, včetně základních dostupných technických dat.  

 

Zájemce:
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Analýza stability kovových výztužných profilů při tlakovém zatížení pomocí metody 

konečných prvků 

Stability analysis of metal stiffeners under compressive load using finite elements 

methods 

Druh práce: BP 

Tematický okruh: Stavba letadel  

Garant: Tomáš Katrňák 

Charakter práce:  Rešerše analytických metod, MKP simulace 

Účel práce: Výzkum, Vývoj 

Forma práce: Průvodní zpráva, model,  

 

Charakteristika problematiky úkolu: 

Proveďte rešerši používaných analytických metod pro výpočet stability profilů v tlaku. 

Vytvořte plošné i objemové modely L profilu dle doporučení vedoucího práce a proveďte 

nelineární výpočty pomocí řešičů v programovém balíku MSC. Patran/Nastran. Porovnejte 

vhodnosti modelů a řešičů. Výsledky srovnejte s výsledky experimentálního měření. 

   

Cíle, kterých má být dosaženo: 

1. Srovnání analytickým metod pro výpočet stability profilů v tlaku 

2. Tvorby modelů a porovnání vhodnosti modelů 

3. Srovnání teoretických hodnot s výsledky experimentálního měření  

 

Zájemce:  

 

Využití elektro-hydraulické analogie při návrhu tekutinových soustav letounu 

Druh práce: BP 

Tematický okruh: Stavba letadel, Provoz letadel 

Garant: doc. Ing. Karel Třetina, CSc. 

Charakter práce: Rešerše  

Účel práce: Vzdělávání, Studijní podklady 

Forma práce: Průvodní zpráva,  

 

Charakteristika problematiky úkolu: 

 

Cíle, kterých má být dosaženo: 
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Přehled vývoje malých a středních nosných raket 

Overview of the development of small and medium launchers 

 

Druh práce: BP  

Tematický okruh: Kosmonautika 

Zadavatel: S.A.B. Aerospace,s.r.o., Brno 

Garant: Doc.Ing.Vladimír Daněk,CSc. 

Charakter práce: Rešeršní 

Účel práce: Vzdělávání, Studijní podklady 

Forma práce: Průvodní zpráva 

 

Charakteristika problematiky úkolu: 

Pro dopravu užitečného zatížení na nízkou oběžnou dráhu okolo Země se používají menší 

nosné rakety, které jsou buď zcela za tímto účelem navrženy, nebo se upravují větší, již 

operačně osvědčené nosné rakety, z nichž se používají jen některé stupně, případně 

kombinace s pomocnými bustery. 

Předmětem zadané bakalářské práce je kromě stručného nástinu dosavadního vývoje této 

kategorie nosných raket, podat rešeršní formou informaci o současném stavu vývoje a 

operačního provozu malých a středních nosných raket. 

 

Cíle, kterých má být dosaženo: 

Stručně a přehledně zpracovat chronologický technický vývoj malých a středních nosných 

raket pro dopravu relativně malého užitečného nákladu (satelitů) na nízkou oběžnou dráhu. 

Přehled by měl zahrnovat známé navrhované i operačně realizované projekty a současný stav 

vývoje této kategorie nosných raket, včetně základních dostupných technických dat.  

 

Zájemce: 


