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ll. HoDNocENí JEDNoTtMýcH KRlTÉRlí

Zadání
Hodnocení náračnosti zadóní závěrečné práce.

průměrně náročné

Splnění zadáni splněno
Posuďte, zda předlažená zóvěrečná práce splňuje zadóní. V kamentóři přípodně uved'te body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je próce oproti zadání rozšířena. Nebylali zadóní zcela splněno, pokuste se posaudit závažnost, dopady a
případně i příčiny jednotlivych nedostatků.
Zadání bylo splněno ve všech bodech, cíl práce

Zvolený postup řešení správný
Posuďt9, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Přístup, s jakým byla práce řešena, je bez v,ýhrad.

odborná úroveň A -v,ýborně
Posuďte úraveň odbornasti závěrečné próce, využití znalostí získaných studiem a z adborné literatury, využití padkladů a
dat získaných z praxe.
Práie je na odpovídající odbórné úrovni.

Formální a jaryková úroveň, rozsah práce C - dobře
Posudte spróvnost používóní íormólních zápisů obsažený9h v práci. Posuďte typografickou a jazykov9u stránku.
V práci se objevuje několik gramatických chyb {hlavně chybějící popř. přebývající čárky} a překlepů, místy se vyskytují
souvětí, která by by|o lepší rozdělit do několika samostatných vět.

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně
Vyjódřete se k aktivitě studenta při získóvóní a využívónístudijních materiúlů k řešení zóvěrečné práce. Charakterizujte
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zdo jsou všechny převzaté prvky řádně
odlišeny od vlastních výsledkú a úvah, zda nedašlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliagraíické citace úplné a v souladu
s citačními zvyklastmi o normami.
Bez ořioomínek

Další komentáře a hodnocení
Vyjódřete se k úrovni dasažených hlavních výsledků zóvěrečné práce, např. k úravni teoretických vysledků, nebo k úrovni a
funkčnosti technickéha nebo programového vytvořeného řešení, publikačním ttystupům, experimentúlní zručností apod.
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ltl. cELKoVÉ HoDNocENí, orÁzxv K oBHAJoBĚ, uÁvRH KtAslFlKAcE
Shrňte aspekty závěrečné próce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkavé hodnocení. Uveďte případné otózky, které by
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí.

Cíle práce tedy vytvoření příručky pro simulátor bylo dosaženo. Příručka popisuje funkčnost simulátoru se zaměřením se na
nastavení parametrů letu pomocí instruktorského stanoviště. Práce poměrně přehledně provází přes všechny karty nastavení
a popisuje možnosti, které má instruktor k nastavení daného letu. Práci bohužel sráží některé formální nedostatky, jako jsou
překlepy, apod.

Předloženou závěrečnou práci hodnotírn klasifikačním stupněm B - velmi dobře.
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