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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  NÁVRH OPTIMALIZACE LETECKÝCH METEOROLOGICKÝCH ZPRÁV 
Jméno autora: Bc. Martin Málek 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav letecké dopravy 
Oponent práce: RNDr. Jacek KERUM 
Pracoviště oponenta práce: Ústav fyziky atmosféry, v.v.i., AVČR 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Letecké meteorologické informace jsou vydávány v souladu s mezinárodními dokumenty a postupy, které diplomant 
zmiňuje v seznamu použitých zdrojů. Nezmiňuje však Manual of Codes, Annex II to the WMO Technical Regulations, podle 
kterých probíhá pozorování a zpracovávání meteorologických dat nepřetržitě s využitím jak přímých, tak distančních 
metod. Zprávy o pozorování a z nich zpracované předpovědi se vydávají v souladu s mezinárodními dohodami podle 
předem daných pravidel tak, aby pokryly požadavky zainteresovaných stran. Návrh řečení optimalizace leteckých 
meteorologických zpráv by tedy měl mířit na odborné meteorologické komise obou hlavních světových organizací – WMO 
a ICAO.  

  

Splnění zadání splněno s většími 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. 

Diplomant si stanovil za cíl zanalyzovat současnou úroveň toku zpráv o počasí a na jeho základě navrhnout zlepšení 
vydávaných informací. Avšak místo analýzy práce představuje spíše subjektivní pohled uživatele na dodávané informace a 
na popis současné praxe. Např. v  kapitole 3 věnuje zbytečně podrobnému popisu obsahu a tvorby meteorologických 
zpráv. Naproti tomu to, co je pro piloty důležité, tedy hodnocení krátkodobé předpovědi a její přesnost (Dodatek „B“ 
předpisu L-3), odbyl celkem na třech stranách. Diplomová práce má 72 stran, avšak 7 kapitol (41 stran) popisu odvádí od 
zadání. Návrh řešení postavil jako představu, impuls k dalšímu zpracování. 

 

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

Navržené kroky mají logiku, sledují současné poskytování meteorologických informací, avšak doplněné o „požadavky 
posádek“. Práce proto budí dojem neznalosti současné praxe a podávání informací v souladu s výše jmenovanými 
dokumenty. Většinu požadavků, definovaných diplomantem, dnes meteorologické služby a služby řízení letového provozu 
posádkám poskytují. Ostatní požadavky jsou z pohledu současných technických možností nereálné (např. informace 
zpracovávané a dodávané v minutových intervalech). Odvolávání na internetové informace a porovnávání profesionálních 
služeb s některými weby je zavádějící – všechny vycházejí z totožných základních světových zdrojů (GFS) jako profesionální 
služby, avšak s hrubším krokem a s časovým zpožděním. Citelně chybí konzultace s leteckou meteorologickou službou. 

 

Odborná úroveň F - nedostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je nízká. Část „Seznam zkratek“ obsahuje velké množství chyb, zřejmě nebyl použit letecký předpis 
L-8400 „Zkratky“. V části rozboru, přesněji popisu obsahu meteorologických zpráv, měl být použit dokument WMO 
„Manual of Codes“. Proto práce vyvolává dojem, že diplomant ne všemu rozumí, popisy některých jevů kolidují s odbornou 
terminologií. Od kapitol 8 a 9 (Návrh poskytování dat posádkám a Návrh nového druhu meteorologické zprávy) práce 
vyvolává dojem nesplnitelného požadavku a to i přes to, že se přenos informací datovými kanály rozvíjí rychlým tempem. 
Text vyvolává pocit, že ač pilot a absolvent vysoké školy, neabsolvoval předmět letecká meteorologie. V kapitole 9 
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navrhuje určování pozic jevů, které ICAO v Annexu 3 před časem zrušilo a na základě požadavků přešlo na jejich lokalizaci 
pomocí zeměpisných souřadnic. V části „Zdroje dat“ uvádí diplomant jako příklad světově sdružených dat web WINDY. 
Považuji za potřebné upozornit, že jde o převzatou a upravenou verzi odborného programu firmy METEO BLUE 
„WINDYTY“. Podobné jsou např. i další občanské stránky VENTUSKY, SKY SIGHT atp. V mnoha případech se autor práce 
dopouští nepřesností v tom smyslu, že jednou zprávy METAR a SPECI hodnotí jako nedostatečné, jindy naopak dobře 
vypovídající…. Návrhy „nových meteorologických zpráv“ měl konzultovat aspoň se zaměstnanci služebny v Praze-Ruzyni. 
Dozvěděl by se, že některé úpravy jím navrhované jsou již praktikovány, např. jim zmiňovaná síť CZRAD je součástí 
středoevropské sítě sdružených informací CERAD. Návrh řešení, což by mělo být cílem práce, je v poloze „je třeba sestavit 
software“. V požadavcích na přesnost bych chtěl diplomanta upozornit na to, že přesnost pozorování je specifikována 
v předpisu L-3 v dodatku A a přesnost předpovědí v dodatku B. V kontextu výše řečeného bych tedy očekával, že 
diplomant předloží řešení a nikoli požadavek. Z tohoto pohledu je diplomová práce nevyhovující – nic neřeší a úrovní 
odpovídá průměrné bakalářské práci.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce E - dostatečně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Nepřesné odborné názvosloví (elektronický, volně přístupný „Meteorologický slovník výkladový a terminologický“ na 
adrese http://slovnik.cmes.cz/). Seznam zkratek není řazen podle abecedy. Počtem stran diplomová práce splňuje 
požadavek na rozsah, ne na obsah. Očekával bych poměr mezi popisem zpráv a navrhovaným řešením 1:2, zde popis 
převažuje nad řešením. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací E - dostatečně 
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. 
Obsahem diplomové práce by neměly být odkazy na webové stránky s výjimkou podpůrných (odborné výrazy, jazykový 
průvodce). Z 24. uvedených zdrojů je 7 vhodných, i tak nedostatečně využitých. Chybí již zmíněný předpis L-8400 „Zkratky“ 
a Manual of Codes z WMO. Překvapují mě odkazy na „aktuální informace“ ze stránek OGIMET, stejné informace se dají 
získat z našeho LISu, ŘLP, ČHMÚ a pokud jde o svět, tak obsáhlý Aviation Weather (avwx.info). 

 

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). 

 

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. 
Práci k obhajobě nedoporučuji. Zapůsobila na mě jako přání dostávat na palubu informace nepřetržitě až do 
přistání, avšak řešení „jak“ práce nenabízí. Hodnotím ji jako nepřesnou prezentaci současného stavu, který je 
jednoznačně dán, a který respektuje předpisy a postupy WMO a ICAO. Práce působí jako „spíchnuta“ horkou 
jehlou.  Diplomant nevyužil možnost konzultace s meteorologickým úřadem. Práce je na přepracování.   

Prosím vysvětlete: 
1. Jak chápete dohled nad TAFem formou nepřetržitého vydávání zpráv METAR (str. 13) (Annex 3 Hlava 6) 
2. Proč chybí rozbor Zprávy o povinném pozorování počasí z letadel (Annex 3 Hlava 5) 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím na základě odborné úrovně klasifikačním stupněm  F - nedostatečně. 

                                
Datum: 21.12.2018     Podpis: RNDr. Kerum 


