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Vyjádření oponenta:

Zpracovate| Bc. Petr Kubát vypracovaI dip|omovou práci na téma ,,opt ima|izace systému

údrŽby |etounů L-].59". Dip|omová práce je rozdělena do osmi po sobě jdoucích kapito|. Kapito|y

|ogicky navazují a tvořítak, chrono|ogicky provázaný text. ce|á práce obsahuje 72 stran'

První kapito|a popisuje or ientačně |etoun L-159' Jsou zde jednot| ivé drakové a motorové

systémy. U drakových systémů je zde popis hydrau|ického systému, systému řízení, pa|ivového

systému, vzduchového systému, systému k|ímatizace, kys|íkový a Anti  G systém, záchranný systém,

přístrojové vybavení, zbraňově navigační systém, systém Frame a e|ektr ický systém |etounu.

Z h|ediska motorového systému je zde popsán pouze vzduchoplynový trakt motoru bez popisu

motorových systémů. V popisu pal ivového systému mi zde schází rozmístění a systém přečerpávání

jednotl ivých paIivových nádrží draku.

Ve druhé kapito|e je popsán systém provozu |etounů L-159 z h|ediska |egis|at ivy AČR, jsou zde

zmíněnY h|avní právní a provozní dokumenty.

Třetíkapito|a popisuje návrhové spektrum |etounu z h|ediska výrobce AVA. Je zde

zdůrazněna vývojová podobnost z předcházejících typů |etounů, která se v minu|ost i  osvědči|a.

Čtvrtá kapito|a vysvět|uje, proč bylo nutné změnit systém údržby L.].59 zavést a rozšíř i t

per iodické práce.

Pátá kapito|a se zabývá předpisem pro ošetřování(T.o. 1F/A-L1.59-6) a ve stručnost i  popisuje

jednotI ivé kapito|y uvedeného předpisu.

Šestá kapitola je rozdělena na prvnía druhou respekt ive t řetí úroveň údrŽby. První úroveň údržby je

stanovena v rámc|technické |etky v provozu a druhá a t řetí úroveň údržby je prováděna v technickém

oddě|ení .  Jsou zde zmíněny dvě  zák ladníproh|ídky  fázová  a  per iod ická .  Zde autor  uvádí ,  že per iod ická

proh|ídka se provádí podle počtu na|étaných hodin, operačních hodin agregátů nebo cyk|ů? Př i

obhajobě práce by by|o úče|né toto tvrzení vysvět| i t  a popsat. Do fázových proh|ídek jsou

zakomponovány práce na motoru d|e EMS, p|ánované pod|e tep|otních cyk|ů. Jakou souvis|ost má

údržba motoru dle akumulovaných tep|otních cyklů s fázovou proh|ídkou?



V sedmé kapito|e je popsán stav náhradních dí|ů a dodávky od výrobce |etounu' Zde je nutné zmínit,

že doby dodávek náhradních dí|ů nejsou garantovány včas a v požadované kva|itě. Tento systém je

nepružný a to jak z h|ediska subdodavatelů, tak z h|ediska samotného výrobce. Nápravou by měla být

FOSS, což je v práci zmíněno.

Prvních sedm kapito| popisuje stávající systém, tak jak je zaveden a provozován' V osmé kapito|e

autor ana|yzuje možná řešení optima|izace údržby |etounu L-].59. Je zde navrženo řešení s možným

zkrácením a prod|oužením interva|u jednot| ivých prací. V současném systému nám však nic nebránÍ

dané in terva|y  zkracovat  a  k  tomuto také dochází .  Z|epšenív idím naopak v  prod|oužení jednot| ivých

interva|ů periodických pracía nebo v radiká|ním řešení, úp|ného zrušení periodických prací.

Shrnu-| i  ceIkový dojem zpracování daného projektu, musím konstatovat, že všechny body zadané

práce by|y sp|něny. Práce má |ogickou pos|oupnost a s danými závěry |ze souh|asit .  Celá prob|ematika

má hIubší podtext a to zejména v omezeních jednotI ivých subdodavatelů, kteříov|ivňují ceIkový

systém údržby. Samotný výrobce |etounu by mě| mít zájem na nastavení mechanismů, které by

zjednoduši|y daný systém a to zejména spoIupracía zabezpečením vývoje jednot| ivých

subdodavate|ů.

otázky k obhajobě dip|omové práce:

1' .  Popište systém pal ivových nádrží draku?

2. Popište jednotI ivé systémy motoru?

3. Jsou periodické práce závis|é na počtu na|étaných hodin, operačních hodin agregátů nebo

cyk|ů?

4, Jak je zač|eněn do systému periodických a fázových proh|ídek systém údržby motoru?

5' Je opravdu výhodné zkrát i t  interval periodických prací?

Prác i  c loporučui i  k  obhajobě a hoc|notínr  i i  známkou:

Výborně.
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Vedoucí starší důstojník 21. kříd|a taktickét |etectva Čás|av


