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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Trendy vývoje všeobecného letectví s aplikací na rozvoj letiště JASNÁ 
Jméno autora: Marián Mikloš 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav letecké dopravy 
Vedoucí práce: Prof. Ing. Antonín Kazda, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Žilinská univerzita v Žiline, Katedra leteckej dopravy 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
V rámci práce musel spracovateľ naštudovať problematiku, ktorá nebola odprednášaná v rámci rozsahu štúdia. Spracovateľ 
sa musel zoznámiť s radom noriem pre oblast letísk a tiež zvládnuť program pre zhotovenie grafickej časti práce. 
 

Splnění zadání splněno 
 

Spracovateľ splnil zadanie práce v požadovanom rozsahu 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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. 
Spracovateľ postupoval pri vypracovaní BP samostatne a iniciatívne. Postup prác so mnou pravidelne konzultoval na vopred 
dohodnutých schôdzkach. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Práca je spracovaná na veľmi dobrej úrovni. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formálnej stránke je práca spracovaná na veľmi dobrej úrovni. Text zodpovedá požiadavkám na technickú správu. Práca 
je dobre čitateľná a pochopitelná. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Spracovateľ používal akutuálne vydania noriem týkajúce sa civilních letísk na Slovensku. Požiadavky porovnával 
s výkonovými charakteristikami relevantních lietadiel v zmysle letových príručiek. Spôsob odkazov a citácií zodpovedá 
požiadavkám na bakalársku prácu. 
 

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 zručnosti apod. 
Práca je dobře využitelná v praxi jako podklad na spracovanie územního plánu príslušnej obce vo vzťahu k požiadavkám 
rozvoja letiska.  
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Spracovateľ dokázal v krátkom čase preniknúť do pre neho neznámej problematiky, naštudovať potrebné normy a 
v zmysle ich požiadaviek spracovať posúdenie letiska.  
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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