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Zadání náročnější

student rjojtíšek zvolil zadání práce, které je mu blízké jako pilotovi lntegrovaného výcviku ATpL.

Sptnani zadání sp|něno

Zadání práce - Analýza rrýcviku přístrojového létání na FNPT ll v rámci ATO a na základě toho zPracování Metodických

pokynů pro studenty instruktory- by|o splněno. Navíc stuCent provedl anketu mezi studentY ATO a Potvrdil své hYPotézY

o možném zkvalitnění výcviku.

Aktlvita a §amostatncst při zpracování práce B - velmi dobře

student přistupoval ke ipracováni at<tivne a spolupracoval svedoucím práce. Samoitatně pracoval na SlMu Při zPracování

materiálů. Termínově měl mírnó zpoždění. Je schopen sarnostatné wůrčí práce.

odborná úroveň A - výborně

práce má odbornou úroven odpovídající zadání. Student plně využil své znalosti, ziskané studiem a rovněŽ tak zkuŠenosti,

ziskané vlastním pilotním výcvikem.

Fo.máŇ; jazykcvá úroveň, rozsah práce B _ velmi dobře

práce po formální stránce splnuje požadavky, stanovené vysokoškolským zákonem. Rozsah Práce je odPovídající zadánÍ.

Použité obrázky by mohly mít lepšígrafíckou úroven.

Výběr zdroiů, korektnest citací A - výborně

Student dostatečně využil správné dostu zdroje. Uvedení ávné. Vlastní zdroie označen

Další kornentáře a hodnocení
vytvořené Metodické pokyny byly předány výcvikovému oddělení ATO F Air k dalŠÍmu zpracovánÍ. TechnickY jsou schoPné

okarnžité
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Práce má nesporný praktický přínos pro zkvalitnění přístrojověho výcviku na FNPT ll v ATO F Air. Metodické
pokyny pro tento v.ýwik jsou okamžitě použitelné pro implementaci do osnov v,ýcviku. Dále poslouží i
k samostudiu studentů pilotního v,ýcviku. Bonusem práce je zpracování popisu ovládání navigačního systému GTN
750, ve kterém piloti často tápou a nemají ucelenou představu o jeho používání.

Vzhledem k dosaženým výsledkům a přínosu BP předloženou závěrečnou prácí hodnotím klasifikačním stupněm
A - výborně.lB -velmi dobře.

Otázky pro obhajobu:
L Jaké jsou vizuální reference pro přiblížení CAT l ICAO?
2. Jaká bude činnost PlC při předletové přípravě v případě zjištění, že jedno nebo obě záložní letiště

neodpovídají požadovaným plánovacím minimům? Jaká minima budou použita za letu pro rozhodnutí pro
pokračování v letu na destinaci?

3. Je podle Vás současný objem v,ýcviku v létání podle přístrojů na FNPT ll dostatečný k přechodu na rr,ýcvík

na letounu?

Datum: Z.9.Za18
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