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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Kvantifikace vestibulárních a vizuálních iluzí u pilotů 
Jméno autora: Liana Karapetjan 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav letecké dopravy 
Oponent práce: Ing. Peter Hanák, PhD. 
Pracoviště oponenta práce: Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, Katedra manažmentu leteckej 

prevádzky 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Študentka musela vyhľadať a preštudovať množstvo vedeckých článkov a materiálov.  
 
Splnění zadání splněno s menšími 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. 
V práci je  návrh metodiky experimentálneho vyšetrovania vybraných ilúzií vyriešený odporúčacím spôsobom, kedy sa 
študentka odkazuje na hodnotené publikácie v predchádzajúcich kapitolách. Z charakteru práce je ťažko hodnotiť či je 
uvedený postup správny, alebo sa od študentky očakával vlastný návrh metodiky meraní. To by však samozrejme vyžadovalo 
experimentálne overenie čo by značne zvýšilo rozsahu realizačných prác. 
 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Pri analýze súčasného stavu študentka vhodne využila komentovanú rešerš a meta-analýzu.  
 
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. 
 
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V práci sa vyskytlo niekoľko nedostatkov. Nevhodne zvolený spôsob vkladania (umiestnenie) vývojových diagramov selekcie 
štúdií pre meta-analýzu a tabuliek do textu a kapitoly, čo zapríčinilo rozdelenie viet a menšiu prehľadnosť čítaného textu. 
 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
 
 
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. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Bakalárska práca je spracovaná na dobrej odbornej úrovni. Formálna úprava je na dobrej úrovni a zopár nedostatkov 
neznižuje jej odbornú úroveň. 
Vzhľadom na to, že študentka musela analyzovať súčasný stav skúmanej problematiky v oblasti vestibulárnych a vizuálnych 
ilúzií pilotov, dostáva sa nám tak do rúk prehľad výskumnej činnosti v danej problematike, na základe ktorého sa môže 
v budúcnosti uberať smer výskumu. 

 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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