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lt. HoDNocENí JEDNoTLlVÝcH KRITÉRlí

náročnější

Zadání
Hodnocení náročnosti zadání závěrečnépróce.
vložte komentář.

Splnění

zadání

splněno

Posud'te, zda předložená zóvěrečnó práce splňuje zadání. V komentóři případně uvedte body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je práce oproti zadóní rozšířena. Nebylo-\i zadóní zcela splněno, pokuste se posoudit zóvažnost, dopady a
případně i příčinyjednotlivých nedostatků.

vložte komentář,

Zvolený postup

řešení

správný

Posudte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
vložte komentář.

Odborná

úroveň

A-výborně

Posudte úroveň odbornosti zóvěrečné próce, využitíznalostí získaných studiem a z odborné literatury, využitípodkladů a dat
získoných z praxe.

vložte komentář.

jazyková úroveň, rozsah

práce

B - velmi dobře
Posudte správnost používóní formólních zápisů obsažených v práci. Posudte typografickou a jazykovou stránku.
vložte komentář.

Formální

a

Výběr zdrojů, korektnost

citací

A - výborně

Vyjódřete se k oktivitě studenta při získávání a využívánístudijních materiólů k řešení závěrečnépróce. Charakterizujte výběr
pramenů. Posudte, zda studentvyužil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zdo jsou všechny převzaté prvky řódně odlišeny od
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušenícitačníetiky a zda jsou bibliografické citace úplnéa v souladu s citačními
zvyklostmi a normami.

vložte komentář.

Dalšíkomentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlovních výsledků zóvěrečné próce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni o
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikočním výstupům, experimentální zručnosti apod.

Přístup kzadáni diplomové práce diplomatky, vystihuje podstatu zadání úvahy. Yycházi z možnosti
technického řešení, shrnuje aspekty techniky vzdáleností, ekonomiky dopravy a bezpečnosti použitého
u autoletadla v dopravě s ohledem na současné možnosti výbavy. Řešeníanalyzule časovou
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sestavu a vyhodnocení použitelnosti uvedené možnosti dopravy.

Upozorňuji na technickou náročnost řešení kombinací strojů automobilu a letadla, bezpečnostni ňzlka,
mnohé prvky náročnosti obsluhy i faktory obsluhy chování íízeniv kritických situacích. Úvaha je
obsáhlá a splňuje souhrnně veškerá jednotlivá témata shrnutá do celku s vyhodnocením použitelnosti
autoletadla v současnédobě. Na tuto úvahu lze navázat detailně a rozšířit iednotlivé obory.

ttt.

cELKoVÉ HoDNocENí, orÁzxY K oBHAJoBĚ, ruÁvnH KLAstFtKACE

Shrňte aspekty závěrečné próce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení, Uved'te případné otázky, které by
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné próce před komisí.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačnímstupněm A - vlýborně.
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