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lI. HoDNocENí JEDNoTLMÝcH KRITÉRIí

Zadání
Hodnocení nóročnosti zadání závěrečné próce.

narocneJsI

Splněnízadání splněno
Posudte, zda předloženó závěrečnó práce splňuje zadóní. V komentáři případně uved'te body zadóní, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-|i zadóní zcela splněno, pokusťe se posoudit závažnost, dopady a
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
Zadání bylo splněno ve všech bodech, cíl práce byl s

Zvolený postup řešení správný
Posud'te, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení,

ístup, s iakým bvla práce řešena, ie bez výhrad.

Odbornáúroveň A-výborně
Posudte úroveň odbarnosti zóvěrečné prúce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a
dat získaných z praxe.

Práce je na odpovídající odborné úrovni, Autorka správně používá termíny jak z meteorologie, tak z oblasti leteckých
nehod.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře
Pasud'te správnost používóní formólních zápisů obsažených v práci, Posudte ťypagrafickou a jazykovou sťránku.
Práce ie formálně na poměrně dobré úrovni, wskvtuiíse v ní ovšem pár

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně
Vyjódřete se k akťivitě studenta při získávání a využívóní studijních materiólů k řešení závěrečné próce, Charakterizujte
výběr pramenů. Posudte, 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 zvyklosťmi a normami.
Bez připomínek

Další komentáře a hodnocení
Vyjódřete 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 zručností apod.
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Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otózky, které by
měl student zodpovědět při obhajobě zóvěrečné práce před komisí.

Z práceje patrný zájem autorky o dané téma a snaha využít mnoho dostupných zdrojů ke zpracování analýzy a následných
návrhů doporučení. Práce může sloužit jako uýchozí materiál pro další práce na téma SLZ a nebezpečné meteorologické jevy.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - v,ýborně.
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