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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

náročnější

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.

Téma diplomové práce je náročné a pro dosažení optimálního výsledku je třeba ho podrobně rozebrat
z hlediska každého uživatele zvlášť a teprve pak hledat komplexní a efektivní řešení každé jednotlivé části
dané problematiky. To ovšem stanovený rozsah diplomové práce a profesní zkušenosti žáka v ideální míře
neumožňují.
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.
Vložte komentář.

Zvolený postup řešení

správný

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Student je schopen i o složitějších problémech oboru ŘLP konstruktivně uvažovat a řešit je správným způsobem.

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.
Student působí v oboru ŘLP krátce a nemohl tedy nasbírat dostatečné praktické zkušenosti. Odborná literatura, která by
obsahovala detailní informace k dané problematice neexistuje a je tedy třeba čerpat ze zkušeností odborníků z oboru.
Student vnímá problémy současného stavu správně a prokazuje schopnost a snahu je řešit.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

B - velmi dobře

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.

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.
Výběr zdrojů k tématice je značně omezen. Použití dostupných dokumentů bylo správné.

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).
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Vzhledem ke skutečnosti, že do uspořádání vzdušného prostoru vstupuje velké množství subjektů spojených
s užíváním vzdušeného prostoru České republiky, jsou změny současného stavu vždy dlouhodobou a náročnou
záležitostí. Veškeré změny a celkové uspořádání jsou vždy kompromisem mezi požadavky několika subjektů.
Vzhledem k malým profesním zkušenostem žáka a to pouze z jednoho stanoviště řízení letového provozu byl cíl
práce splněn nad očekávání a proto práci z odborného hlediska hodnotím velmi dobře až výborně.
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře.
Otázka k obhajobě:
Zhodnoťte míru důležitosti při využívání vzdušného prostoru a rozhodování o uspořádání mezi civilním a
vojenským rezortem.

Datum: 10.1.2019

Podpis:
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