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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  ZAVEDENÍ POSTUPŮ ZA NÍZKÉ DOHLEDNOSTI NALETIŠTI KARLOVY VARY 
Jméno autora: Pavla Tomášová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: K621 Ústav letecké dopravy 
Vedoucí práce: Ing. Anna Polánecká, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: K621 Ústav letecké dopravy 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zvolené téma práce řeší praktický problém, avšak v rámci známých a vyzkoušených technologií a postupů. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Práce poskytuje všeobecný přehled problematiky a specifické části adaptované pro letiště LKKV. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Autorka práci zpracovávala samostatně a prokázala schopnost zorientovat se v předpisové základně, ukázala vlastní 
iniciativu a schopnost navrhnout a provést výzkum při tvorbě analytické části týkající se meteorologické situace. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Autorka aplikovala znalosti z několika předmětů vyučovaných v rámci studia, avšak práce vykazuje mírné nedostatky 
v českých překladech názvosloví radiotechniky. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je srozumitelně členěna a přehledně formátovaná, po jazykové stránce v pořádku. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Výběr zdrojů mohl být více zaměřen na odborné texty, v práci jsou využity i relativně populární texty jako internetové 
stránky pro veřejnost. Oceňuji především zajištění vlastních dat přímo z meteorologických pozorování přes personál 
letiště. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnost i apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Práce je zpracována logicky a srozumitelně a zabývá se praktickým a aktuálním tématem, jediným negativem je 
samotný výběr tématu, které bylo v různých obdobách již několikrát zpracováno pro různá letiště a neposkytuje 
tedy příliš prostoru pro vlastní řešení studenta. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 1.9.2015     Podpis: Ing. Anna Polánecká, Ph.D. 


