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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  PROVOZ THE NORTH ATLANTIC HIGH LEVEL AIRSPACE 
Jméno autora: Jaroslav Ondák 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav letecké dopravy 
Vedoucí práce: Ing. Havelka Pavel 
Pracoviště vedoucího práce: Externí – Czech Aviation Training Centre Praha 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
NAT HLA je momentálně dynamicky měnícím se prostorem pro provoz civilních letadel 

 

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. 

Splněna analýza požadavků na provoz v NAT HLA 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student Jaroslav Ondák pracoval samostatně, pravidelně se mnou konzultoval a mé připomínky buď zapracoval, nebo mi 
ochotně vysvětlil, proč se domnívá, že by některé pasáže měly zůstat ve formě, jak je vypracoval. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Problematika provozu v NAT HLA je náročná a vyžaduje podrobné studium požadavků kladených předpisovými požadavky. 
Práce navázala na teoretické znalosti získané v průběhu studia a je úzce specializovaná na provoz ve velmi specifickém 
vzdušném prostoru a vyžadovala podrobné prostudovaní požadavků na navigační a přístrojové vybavení, výcvik posádek a 
služeb řízení letového provozu. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah práce odpovídá rozsahu a náročnosti základních materiálů, zejména NAT HLA Manual Doc 007.  Projevuje se 
náročnost překladu odborných názvosloví z anglického jazyka do slovenštiny, popř. češtiny. 

 

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. 
Dle mého názoru dostatečné využití zdrojů ICAO i přístupných informací na internetu. 
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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. 
Práce je dobrým základem pro eventuální další rozšíření v pasážích pro oblast výcviku a opakovacího výcviku posádek 
letadel, formou např. diplomové práce (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
 

Mé celkové hodnocení vychází ze znalosti, jak náročné a podrobné jsou informace a požadavky obsažené 
v předpisech a dokumentech vydaných jak ICAO, tak EASA. Jak náročné je tyto informace analyzovat a integrovat 
do srozumitelného a použitelného materiálu, s přiměřeným rozsahem. Navíc přihlížím k samostatnosti, s jakou 
student Jaroslav Ondák tuto práci vypracoval.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 5.9.2019     Podpis:  

Pavel Havelka


