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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza legislativního rámce pro bezpilotní létající prostředky 
Jméno autora: Daniel Jeřábek 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav letecké dopravy 
Oponent práce: Ing. Stanislav Absolon 
Pracoviště oponenta práce: Pilot ve společnosti Travel service 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Platné předpisy regulují provoz bezpilotních prostředků, je v současnosti velmi často zmiňovaným tématem ve světě 
bezpilotních prostředků. Provoz bezpilotních létajících prostředků není novinkou v leteckém světě. Během posledního 
období několika let se začala utvářet legislativa, která by definovala používání těchto prostředků. Jelikož nikdy nebyla 
jednoznačně stanovena taková pravidla, která by sjednotila provoz pro všechny členské státy ICAO, každý členský stát 
utvořil svojí vlastní legislativu, a proto je velmi těžké určit, jaký způsob přístupu je správný a je obtížné odhadnout i směr 
vývoje bezpilotních prostředků tak, aby legislativa netvořila překážku, ale pomocníka.  

 

Splnění zadání splněno s menšími 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. 

Vypracování bakalářské práce splnilo všechny její body v plném rozsahu. Kapitola: „Návrh legislativního rámce pro UAV“ by 
zasloužila rozsáhlejší rozvedení. Doplňující otázky k této kapitole budou uvedeny v otázkách oponenta bakalářské práce. 

 

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

Student nejprve analyzoval stav současné legislativy z vybraných evropských zemí, plus legislativu Spojených států 
amerických. Po rozboru kladů a záporů autor vypracoval návrh svého vlastního řešení pro vytvoření legislativy. Tvorba 
nového legislativního rámce je velmi obtížná a právě zde se projevila pouze teoretická znalost autora provozu létajících 
bezpilotních prostředků. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Autor prokázal znalost a orientaci v daném tématu. Jako hlavní zdroje literatury čerpal z legislativních dokumentů, 
regulující provoz bezpilotních prostředků v České a Slovenské republice, Dánsku, Finsku a ve Spojených státech. Závěrem 
analýzy bylo porovnání a vyvození kladů a záporů v legislativách jednotlivých států. Práce je pouze teoretického 
charakteru. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Text je psaný správnou a spisovnou češtinou. Formální úroveň bakalářské práce nevykazuje nedostatky. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací C - 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. 
Autor používal zdroje převážně elektronického charakteru, což je vzhledem k danému tématu nejlepší postup. U tohoto 
značně komplikovaného tématu bych doporučoval více pracovat s doporučeními, či zkušenostmi pilotů/operátorů 
bezpilotních prostředků, kteří mohou svými zkušenostmi být velmi nápomocni hodnocení legislativních dokumentů a při 
tvorbě vlastního legislativního rámce. 

 

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. 
Doporučoval bych pracovat s Doplňkem X, jako se součástí leteckého předpisu L2. Autor se často odkazuje na nedostatky 
doplňku X. Tyto nedostatky jsou snadno dohledatelné v ostatních předpisech řady L. 

 

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. 
 
Autor prokázal orientaci v leteckých legislativních dokumentech České republiky, dalších evropských států a 
Spojených států amerických. Vlastním přínosem pak bylo porovnání kladů a záporů zmíněných legislativních 
dokumentů. Na tomto základě autor vytvořil svůj vlastní návrh legislativy. Právě z tohoto návrhu vyplývá jistá 
nezkušenost autora s bezpilotními prostředky. Právě tato nezkušenost se odráží v bakalářské práci. 
 

1) Autor ve své práci, kapitola: Návrh legislativního rámce pro UAV“, nerozlišuje bezpilotní prostředky dle 

jejich charakteru, např.: bezpilotní letoun, vrtulník, kluzák, multikoptéra atd. Jaký je zde důvod pro 

vytvoření pouze jedné skupiny bezpilotních prostředků, nikoli různých kategorií? 

2) Druhá otázka doplňuje předešlou, jak lze rozlišit, dle Vašeho návrhu modely letadel a bezpilotní 

prostředky? 

3) V práci se často objevuje slovo „dron“ můžete uvést vlastní definici tohoto slova? 

 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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