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Hodnocení závěrečné práce:

1. Splnění zadání formálně i odborně. (0 – 30)
Hodnoceno je také splnění stanoveného cíle práce a celkové vypracování s ohledem na zadané téma. 
Excelentně splněné zadání může být ohodnoceno maximálním počtem bodů. V poměru rozsahu části v 
zadání, která není zcela vhodně či úplně zpracována, je hodnocení odpovídajícím způsobem sníženo.  

2. Úroveň teoretické části a využití dostupné literatury. (0 – 30) 
Posuzována je relevantnost teoretické části k zadání, rozsah rešerší a systematické uspořádání zjištěných 
poznatků. Převažuje-li doslovné převzetí textů, hodnocení je sníženo až o 15 bodů (za předpokladu dodržení 
autorských práv). Důvodem pro snížení celkového hodnocení je dále nedostatečný výběr teoretických 
poznatků, literatury a zdrojů.  

3. Rozsah realizačních prací (SW, HW), aplikovaných vědomostí a znalostí, 
úroveň metodologického zpracování a závěrů práce. (0 – 30) 
Celkem 30 bodů může být uděleno za velmi komplexní a bezchybnou práci vhodnou k publikování. Tento 
aspekt se posuzuje zejména z hlediska významu pro obohacení teoretických poznatků a má praktický 
význam. Obzvláště pozitivně je hodnoceno vytvoření modelu, SW produktu a též technická realizace, 
validovaný provozní postup nebo metodika. Za drobné metodologické nedostatky je hodnocení sníženo až o 5 
bodů. Nekonzistentnost zpracování s teoretickými východisky a nejasný či ne zcela odborný metodologický 
přístup vede ke snížení minimálně o 15 bodů. Další snížení hodnocení lze udělit za nedostatečnou diskusi k 
závěrům. 

4. Formální náležitosti a úprava práce (úroveň psaní, označení struktury textu, 
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 
Hodnoceny jsou formální náležitosti z pohledu dodržení pravidel o psaní, atributů závěrečných prací, tj. 
formátování textu, struktury práce, seznamu použité literatury, vybavenosti bakalářské práce grafy a 
tabulkami, způsobu citování. Za nedodržení jednotlivých pravidel je sníženo maximální hodnocení o 2 body za 
každý nerespektovaný atribut. Rovněž za výskyt gramatických chyb, překlepů a nevhodné stylistiky a 
terminologie se snižuje hodnocení o 2–4 body. V práci by se měla objevovat pouze standardní odborná 
terminologie a to zejména v jazyce práce (je třeba hodnotit schopnost vyjadřovat se technickým jazykem – 2 
body), grafy jsou tvořeny dle standardníchzásad (2 body) a stejně jako tabulky jsou opatřeny legendou, 
vše je je v nich čitelné (2 body), jsou dodržena citační pravidla dle ISO690 a ISO690-2 (2 body).  

5. Celkový počet bodů 

  POSUDEK  

Studenta:

s názvem:

Body

(link) 

https://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20191114-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf


Celkové hodnocení úrovně vypracování:

A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

pozn.: prosím uveďte komentář odůvodňující hodnocení.

práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm 

Komentář:
Pokud potřebujete větší prostor pro posudek, přiložte Vámi vytvořený posudek k tomuto formuláři jako přílohu.

Jméno a příjmení:   Podpis:

Datum:
Organizace:



Komentář: 

Diplomová práce pojednává o hodnocení provozní bezpečnosti specifického provozu UAS formou 

zhodnocení a zajímavého porovnání metod určených k hodnocení provozní bezpečnosti požívaných v 

letectví.  

Téma DP je zajímavé z hlediska použití v praxi jediné metody hodnocení provozní bezpečnosti 

specifického provozu UAS a to sice SORA, která dočkává průběžných dílčích úprav a chybí bližší 

porovnání dalších možných využitelných metod. Současně jak bylo správně uvedeno pro co nejlepší 

hodnocení provozní bezpečnosti provozu UAS je nedostatek relevantních statistických dat. 

V DP bylo provedeno zhodnocení SORA metody pro konkrétní vytyčenou lokalitu, kde by bylo možné 

více rozepsat hodnocení metody SORA, především zmírňující opatření a jejich způsoby prokázaní dle 

Zdroje 1 (Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems).  

Pro uvedený vzorový případ by mohly být předmětem další diskuze navrhnuté parametry letového 

scénáře, jako například letová výška po celou dobu letu dle terénu, což by mohlo být v takto velmi 

proměnlivém terénu problematické, podobně rozložení popisu práce posádky by bylo velmi složité 

jak je popsáno i za očekávání, že nebude vyžadována radiokomunikace ze strany ANS, stejně tak pro 

uvedený typ UAS přechod z automatického letu do manuálního letu mimo dosah spojení ve městě by 

bylo obtížné prokázat, nebo přelet komunikace jako je Jižní spojka a klasifikace takového rizika se 

zmírňujícími opatřeními by vydalo námět na samostatnou DP (kritická infrastruktura, SAIL x Design 

verification UAS, pravděpodobnost dopadu na auto při přeletu atd.). Nicméně vše uvedené není 

přímo účelem této práce a z hlediska zpracování výsledků uvedených metod a jejich porovnání je 

splněn účel DP. 

Také posouzení hodnocení bezpečnosti provozu UAS i přes velkou snahu harmonizace stále trochu 

naráží na subjektivní přístupy národních leteckých autorit (NAA), kde to co je v jednom státě EU 

posouzeno jako SAIL II může být v jiném státě posouzeno místním CAA jako SAIL III, což pak značně 

ovlivňuje celý výsledný proces analýzy rizik a hledání optimální letové trasy pro takový účel. 

Cíle práce a poměrně detailní výsledky srovnání jednotlivých metod odpovídají předpokladům, 

především z hlediska činností, které deklaruje sám provozovatel, přičemž ale také za ně nese plnou 

odpovědnost. Dalším očekávaným bodem je zohledňování výkonnosti U-space služeb a jejich 

vyhodnocování v průběhu provozu provozovatelem ke kterému nejsou prozatím úplně jasné 

požadavky. 

Rozsah DP je dostačující a je třeba ocenit autora za podrobnou analýzu daných metod včetně příloh 

DP při nedostatku podobných srovnání v provozu UAS. Práce je zdařilá, splňuje zadání práce a autor 

prokazuje pokročilé znalosti problematiky. 

 

Ing. Jakub Karas 
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