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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Možnosti pojíždění při velmi nízké dohlednosti 

Jméno autora: Kevin Kulík 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: K621 
Oponent práce: Jakub Hospodka 
Pracoviště oponenta práce: K621 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář. 

 

Splnění zadání splněno s většími výhradami 
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. 

Vložte komentář. 
 

Zvolený postup řešení nesprávný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Vložte komentář. 

 

Odborná úroveň E - dostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Vložte komentář. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Vložte komentář. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací F - nedostatečně 
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. 
Vložte komentář. 
 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). Práce až do strany 28 velmi nepřesně a často nevhodně popisuje možnosti ILS, 
GNSS SBAS a GBAS a to bez souvislosti s pojížděním. Následuje krátké shrnutí rizik při pojíždění, která jsou převzata ze zdroje 
[20] ovšem bez diskuze a snahy jakkoliv je dále hodnotit či navrhovat řešení. Následuje popis některých možností EVS a 
popis systému Taxibot, který ale není příliš relevantní protože sám o sobě vedení letadla neumožňuje. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Práce je pouze souborem rešerší na různá témata a nepochopil jsem, co bylo cílem práce, nebo jaké přináší autor 
návrhy. Nerozumím, proč autor popisuje rozsáhle možnosti konečného přiblížení, např. systém ILS když podle 
názvu práce by měl být řešen pohyb letadla po zemi. 

 Odborná úroveň je podprůměrná. 

Zásadní problém vidím ve výběru zdrojů.  Student cituje z nevhodných zdrojů bez ověření informací. Některé 
zdroje jsou starší než 10 let což je pro rychle se vyvíjející oblast GNSS nešťastné. Nekorektní informace z webu 
přejímá autor bez kontroly či ověření a opírá o ně své závěry. 
 

 

Práce bohužel obsahuje velké množství chyb. 

 

Např: 

V kapitole 2 nejsou zmíněna APV přiblížení. 

Není pospáno jaký typ přiblížení lze provádět pomocí GNSS. 

Tabulka na str. 18 nemá popisek – navíc zdroj by mohl být zvolen lépe 

Zaměňujete pojmy GNSS a GPS. (Např kap 3.2.2.2) 

Použitelný dosah systému GBAS používaný v letectví je mnohem menší než uvádíte. 

Údaj 5 vteřin u refresh intervalu systému SBAS je chybný. (chybí i zdroj této informace) 

„Výhoda SBAS je, že jeho chyba určení polohy je po celém pokrytém takřka stejná [10].“ – to není pravda, zdroj to 
neříká a ve větě chybí asi nějaké slovo. 

DGPS v říční dopravě – nevhodný zdroj informací, informace o přesnosti nedávají smysl, cháp,u že jste odcitoval 
nějakou informaci z webu, ale pro absolventskou práci je třeba volit vhodnější zdroje, anebo jejich korektnost 
ověřit. (DGPS se používala na FS ČVUT už v 90. letech, DGPS v letectví se používala pro ověřovací lety už od roku 
2000, informace o přesnosti nejsou správné, nezávislost na terénu není správná, atd.) 

GLS není LPV přiblížení 

„…od referenční stanice zvyšuje, nepřesahuje tato vzdálenost typicky 3 námořní míle od letiště a navigace 
dotčených letadel se uskutečňuje z maximální vzdálenosti 20 námořních mil“ – to není pravda a navíc neuvádíte 
zdroj této chybné informace. Dosah GLS je přesně dán předpisem 8168.  

„Kombinace světové sítě již vybudovaných referenčních stanic, minimální nutnost jejich údržby, vysoká přesnost 
systému ověřená z ne nepodobných podmínek lodní dopravy a malá finanční náročnost dělají z DGPS ideálního 
adepta pro využití v automatickém pojížděcím systému.“ – nerozumím, v podstatě si odporujete, píšete o světové 
síti referenčních stanic a přitom správně uvádíte že GBAS využívá jen lokální, uvádíte finanční výhodnost a přitom 
SBAS je pro letiště mnohonásobně levnější, uvádíte zkušenosti z říční dopravy, které nejsou (systém se používá jen 
jako nepovinný doplněk) 

U popisu WAAS špatně citujete dohlednost GEO satelitu (20stupňu by musela být překážka)  

U popisu EGNOS máte mnoho chyb a neuvádíte k nim zdroj (např. informace o Glonassu, třech GEO satelitech, 
atd.) 
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Výše zmíněny jsou některé chyby a nepřesnosti, v práci jich je více. Množství chyb je pro absolventskou práci 
zarážející! 
 
V práci není v podstatě řešena legislativa, není uvedeno, jakými předpisy se musí řídit pilot, letiště nebo řídící. 
(Kapitola 2.3 se týká konečného přiblížení a ne pojíždění) 
 
 
 
 
Otázky: 
Proč v kapitole 3 -Radionavigační zařízení související s provozem při snížené dohlednosti popisujete 
EVS? 
 
V které části práce naplňujete bod zadání: Budoucí využití radionavigačních prostředků při pojíždění? 
 
Jak si představujete využití systému ILS pro vedení letadla při pojíždění? 
 
Práce se jmenuje MOŽNOSTI POJÍŽDĚNÍ PŘI VELMI NÍZKÉ DOHLEDNOSTI, co je to velmi nízká 
dohlednost? Kde je definována? Jak jste ji definoval Vy?  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 

 
 
 
 
 
Datum: 6.9.2017     Podpis: 


