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Zadání
Hodnocení nóročnosti zadóní zóvěrečné práce.

lehčí

Splnění zadání splněno s většími v,ýhradami
Jedním ze stanovených cílů byla definovat požadavky na kapacitu v souvislosti s meziračním rŮstem a rozborem opatření.

Zpracovóní tohato cíle je z mého pohledu konstatovóním faktů ze zdrojů bez vlastního deftnování požadavků, rozbaru

opatření a přínosu. Dúte studentka jako cíl uvádí určení potenciúlních možností kapacity vzdušného prosťoru v případě, Že

odpadne omezení lidského faktoru. Zde se omezuje pouze na kapacítu mezi FL jOH10 za značně zjednodušených podmínek.

Zvolený postup řešení částečně vhodný
pro zjednodušení modelu sťudentka do simulace nezahrnula proměnné, které by výsledek zcela jistě ovlivnily, jako například
vliv počasí, typ leťounu, vertikólní pohyb letadel, traťavó omezení, nauze. O vypovědní hodnotě a využitelnosti takového

měření lze jen spekulovat.

odbornáúroveň E-dostateČně
Velkó čóst práce se věnuje ťeoretickému popisu současného stavu bez vlastní analýzy. Modelovanó situace je významně

zjednodušená, Při psaní kapitoly o specifikóch evropského pravoz.l, pravděpodabně v důsledku vlastní chyby v překladu

přejaté studie, zaměnila studentka miliardy za bilióny ve zmíňovaných statistikóch.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce E - dostatečně
Práce obsahuje větší množstvístylistických a gramatických chyb.

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře
Zdroje byly citavóny korektně, próce se zdrojí byla na velmi dobré úravni.

Další komentáře a hodnocení J

Zajímavý výstup z pravedené simulace by byl graí/statistika letadel, kteró musela měnit letovou hladínu a kteró kun, popř.

obojí. Vtiv řešení konfliktů na letěnou trať, počet úhybných manévrů, hatspots. Přenos warkload z ATCo na pilota. ldeólní
ASAS systém by zohledňoval i aktuólní výkonnostní parQmeťry a ekonomický dopad manévru na prŮběh letu, ťzn. koha bude

manévr,,míň bolet",
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llt. crlxovÉ HoDNocENí, otÁzry K oBHAJoBĚ, ruÁvnn KLAslFlKAcE
Velká část próce se věnuje teoretickému popisu současného stavu (včetně výhledu) bez vlastní analýzy,
Stanoveným cílem práce bylo určení potenciálních možností kapacity vzdušného prastoru v případě, že odpadne
omezenílidského faktoru. Kapacita bylo určena pauze mezi FL jOa-410 za značně zjednodušených podmínek
(nezohledněnívlivu počasí, typu letounu, vertikólních pohybů letadel, traťových omezení, nouzí). Dalším cílem bylo
definovat poŽadavky na kapacitu v souvislosti s meziročním růstem a rozborem opatření, Zpracování tohoto cíle je
z mého pohledu konstatovóním faktů ze zdrojů bez vlastního definovóní požadavků, rozboru opatření a přínosu.

Otózky k obhajobě:
1) Kolik úhybných manévrů muselo letadlo průměrně provést během simulace?
2) Prováděla Úhybné manévry při řešení konfliktu pokaždé obě letadla? Popřípadě zvýhodňovat systém při

řešení konfliktů íetadla, která již jeden či více konfliktů provedla?

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm E - dostatečně.
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