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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Obnovenletové způsobilosti letounu C-11 imatrikulace OK-JZE 
Jméno autora: Jan Hostaša 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav letadlové techniky 
Vedoucí práce: Ing. Jan Klesa, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav letadlové techniky FS ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
 

Vzhledem k absenci předchozích znalostí studenta v daném oboru hodnotím zadání jako průměrně náročné. 

 

Splnění zadání splněno 
 

Byly splněny všechny body zadání. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - dobře 
 
Student při zpracování práce nebyl příliš aktivní a na konzultace docházel nepravidelně. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Práce obsahuje výběr všech relevantních pramenů, ale téměř schází syntéza a analýza získaných informací. Pro použítí 
v praxi bude zapotřebí doplnit získané informace o jejich rozbor. Některé informace jsou uvedeny nepřesně (radiostanice 
v pásmu VKV nepracuje na frekvenci 25 kHz nebo 8,33 kHz, tato čísla udávají rozestup kanálů). 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
 
Práce má dobrou jazykovou a formální úroveň. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
 
V práci není vžy zřejmé, jaké informace byly převzaty ze zdrojů a co je vlastní práce studenta. Vzhledem k tématu práce je to 
nedostatek i pro budoucí komunikaci s dohledacím úřadem, kdy se klade důraz na možnost ověření informací uvedených 
v manuálu k údržbě. 
 

Další komentáře a hodnocení 
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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

 

Student splnil zadání práce. Práce obsahuje všechny relevantní informační zdroje, ale chybí detailnější rozbor 
těchto zdrojů. Značná pozornost je věnována předpisové základně EASA, přestož v dalším textu autor konstatuje, 
že daný letoun spadá do kompetence národního úřadu a předpisy EASA tedy praděpodobně nebudou relevantní. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 31.8.2017     Podpis: 


