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ll. HoDNocENí JEDNoTtMýcH KRtTÉilí

Zadání náročnější

Vybrané téma hodnotím jako náročněiší z hlediska faktu, že se jedná o nově zaváděné koncepce systému řízení letounů,
které majívliv na efektivitu letů spolu s bezpečnostílétání.

Splněnízadání splněno

Práce splňuje zadání. Bylo provedeno přehledné seznámení s používanými zobrazovacímí metodami/projekcí letorných
parametrů pilotovi, založených na HUD prostřednictvím systémů EVS a SVS.

Výsledkem práce je správný závěr o odůvodněnosti zavádění těchto moderních technologií do dopravních letadel
z hlediska jejich přínosu pro bezpečnost létání a možnosti využití nižších minim pro přistání letounů, které mají vliv na
ekonom

Zvolený postup řešení

Podle zadání student předložil popis používaných zobrazovacích metod pomocí EVS, SVS. Uvedl přehled předpisov,ých
požadavků podle FAA a EASA spoIu s jejich srovnáním a na základě toho učinil správné závěry.
odůvodněnost zavedení průhledových displejů se student rozhodl správně ověřit pomocí Ankety, ale z důvodu malého
zájmu respondentů nezískal relevantní/průkazný vzorek, který by měl lypovídací hodnotu. Student proto adekvátně
vyhodnotil Anketu jako,,neúspěšnou". l přes malý počet zíslíaných dat Anketa přesto naznačila správnost hypotézy o

zavádění HUD do ích letadel.

odborná úroveň B - velmi dobře

Odborná úroveň práce odpovíd á zadání - předložit přehled systémů, což se v požadované kvalitě a rozsahu podařilo.

Student použil odpovídající odborné itechnické manuály, včetně předpisových dokumentů a text vhodně doplnil
obrazovrým materiálem,

Anketu bvlv zvolenv správně.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B -velmi dobře

Práce je zpracována v anglickém jazyce. Používání odborné terminologie je na vysoké úrovni a svědčí o orientaci studenta
v daném problematice. Formální stránka a rozsah práce odpovídá požadavkům na vysokoškolské práce studentů, dané
zákonem.

Výběr zdroiú, korektnoď citací B - velmi dobře

Student využil pro práci dostatečné množství odborných zdrojů, které dokázal interpretovat vlastnímí slovy a doplnit
vlastním ím v,úkladem. při citacích se odkazoval na použitou literaturu.
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Další komentáře a hodnocení

ltt. crxovÉ HoDNocENí, orÁzrv K oBHAJoBí NÁvnn KÁslFlKAcE
velice kladně hodnotím v,ýběr tématu bakalářské práce, které se zabýuá zaváděním moderních technologií do
systému řízení dopravních letadel, které v,ýznamně přispívají k zuýšení bezpečnosti letecké dopravy a její
efektivnosti. Přínos práce vidím v možnosti rozšíření povědomosti o těchto systémech mezi začínající dopravní
piloty. Přidanou hodnotou práce je její zpracování v anglickém jaafie.
Pan Spitsyn využil své znalosti, nabyté studiem oboru Profesionální pilot a rozšířil si tak své vědomosti a

dovednosti. Prokázal schopnost samostatné analýzy problému zavádění průhledov,ých displejů v kokpitech
dopravních letadel a jeho využití pro činnost pilotů, usnadnění jejich práce a zv,ýšení úrovně situačního
uvědomění.

Otázky pro obhajobu:

L. Jak byste hodnotil použití SVS v oblasti všeobecného letectví pro zlepšení vedení letounu po trati a v čem
vidíte největší překážky/problémy zavedení mobilních aplikací na těchto letounech?

2. V čem vidíte největší problém pro pilota při použití HGST při přistání- tedy potenciální možnost
nesprávné interpretace a percepce přijímaných signálů z hlediska bezpečnostia tím vzniku letecké nehody

- viz závěry v,ýzkumu Flight Safety Foundation.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B -
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