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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Bezpilotní létající prostředky a jejich využití z hlediska ochrany soukromí 
Jméno autora: Bc. Věra Hlůžková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav letecké dopravy 
Vedoucí práce: Ing. Stanislav Absolon 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav letecké dopravy 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma diplomové práce je velice aktuální a řeší otázku ochrany soukromí, pořizování záznamů z paluby bezpilotních 
prostředků a jak s těmito záznamy dále nakládat. Toto zadání bylo zvoleno studentkou a je spíše rešeršního charakteru. 

 

Splnění zadání splněno 
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. 

Diplomová práce svým rozsahem plně odpovídá zadanému tématu a splňuje veškeré stanovené cíle.  

 

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. 
Studentka prokázala schopnost aktivně řešit zadané téma a vysokou míru samostatnosti. Kladně také hodnotím aktivitu na 
všech konzultacích. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Téma bezpilotních prostředků na fakultě Dopravní není vyučováno, všechny znalosti v tomto oboru studentka získala 
samostudiem. Použitá literatura je spíše legislativního charakteru, kladně hodnotím i práci s tímto druhem zdrojů. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Bez výhrad. 

 

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. 
Studentka během řešení práce využívala všechny hlavní zdroje informací. Většina dostupných zdrojů k tomuto tématu je 
elektronického charakteru, to odpovídá i charakteru použité literatury. 

 

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 zručnost i apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Diplomová práce byla vypracována na velmi aktuální téma ochrany soukromí. Splnění předepsaných cílů v zadání 
bylo dosaženo a autorka projevila orientaci v legislativních dokumentech. Pro vypracování bylo použito všech 
hlavních dostupných zdrojů. Téma bezpilotních prostředků na Fakultě dopravní není vyučováno a studentka 
prokázala schopnost samostudia daného tématu. 
Studentka také poukazuje na skutečnost, že široká veřejnost není dostatečně seznámena s podmínkami pořizování 
záznamů z bezpilotních prostředků a s další distribucí těchto materiálů a navrhuje řešení tohoto problému. 
Velmi kladně hodnotím aktivní přístup k plnění diplomové práce, úroveň konzultací a spolehlivosti studentky. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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