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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Využitelnost přiblížení PinS pro lety HEMS 
Jméno autora: Bc. Tomáš Komínek 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav letecké dopravy 
Oponent práce: Ing. Lenka Kontriková 
Pracoviště oponenta práce: Ústav logistiky a managementu dopravy, Institut dopravy VŠB – TU Ostrava 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Diplomovou práci v podobě, jak je v zadání koncipována, je možno považovat za náročnější. Hledisko náročnosti hlavně 
určuje vytvoření nových IFR tratí navazujících na PinS a nastínění možností zlepšení letů HEMS. 

 

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. 

Diplomová práce plně odpovídá zadání. Text je vhodně doplněn o řadu obrázků a tabulek. Pozitivně hodnotím vlastní přínos 
vytvoření nových sítí IFR tratí nad Prahou. 

 

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

Cílem práce bylo popsat současnou situaci LZS, vysvětlit platné postupy, popsat heliporty a navrhnout vhodná vylepšení. 
Teoretická část obsahuje popis celkové problematiky letů LZS, její historie, i současné situace v ČR. Dále je vysvětleno, 
z jakých důvodů by bylo vhodné vytvořit IFR tratě navazující na PinS přiblížení. Autor v textu práce vysvětlil možná vylepšení 
na konkrétních situacích, která by mohla v jednotlivých krajích nastat. Na základě teoretických znalostí a prostudování 
postupů v zahraničí byla vytvořena mapa možných IFR tratí nad Prahou. Cíl práce byl naplněn. 

 

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. 
Na základě prostudování textu práce jsem názoru, že v dané diplomové práci student prokázal, že dokáže aktivně využívat 
znalosti získané studiem, v odborné literatuře a data získaná z praxe. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
K používání formálních zápisů, k typografické a jazykové úrovni posuzované diplomové práce nevznáším žádné podstatnější 
výhrady. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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 literatury sloužící k naplnění všech bodů zadání byl podle mého názoru proveden správně. 

 

Další komentáře a hodnocení 
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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. 
Tato práce je kvalitně teoreticky zpracována vysvětlením dané problematiky letů LZS za určitých meteorologických 
podmínek. Diplomant navrhl možná vylepšení a zpracoval síť možných IFR tratí pro město Praha. Z pohledu praktické 
aplikovatelnosti výsledků jsou popsány i možné komplikaci v zavedení nového systému tratí v ČR v návaznosti na předpisy a 
postupy. 

 
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. 
 

Práce se zabývá zajímavým a důležitým problémem, který ještě není v České republice aplikován, souvisejícím 
s provozem záchranářských vrtulníků v IMC podmínkách. Práce je aktuální a celkově ji hodnotím velice pozitivně. 
Student v ní prokazuje, že v průběhu studia získal dostatečné odborné znalosti vztahující se k řešení dané 
problematiky. 

 

V rámci obhajoby požaduji, aby student zodpověděl na následující dotaz:     

  

1. Na str. 63 obr. 10: Síť IFR tratí nad Prahou. Z bodu 5 – Bravo (příletový bod) by bylo možné pokračovat na bod  
1 – Ústřední vojenská nemocnice, nebo na bod 3 – Fakultní nemocnice Motol. Z obrázku je ale patrné, že letem 
na těchto tratích by došlo ke křižování osy dráhy 24 na Letišti Václava Havla Praha, které by mohlo narušit průběh 
již probíhajícího přiblížení přistávajících letadel. Uveďte možnosti řešení, aby k dané situaci nedošlo. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře. 

 
 
Datum: 10.6.2019     Podpis: 


