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Il. HoDNocENí JEDNoTtlVýcH KRlTÉRtí

Zadání náročnější
Hodnocení nóročnasti zadóní závěrečné próce.

Úkolem studenta bylo seznámit se s aspekty činnosti organizace pro šetření příčin leteckých nehod, seznámit se s vnitřními
postupy a na základě zjištěných informací, které byly porovnány s,,vnějšími zdroji" byly hledány vhodné oblasti pro

í činností Úzpltrt,

Splnění zadání splněno
Posuďťe, zda předložená závěrečná próce splňuje zadání. V komentóři případně uveďte body zadóní, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je próce aproti zadání rozšířena. Nebylo1i zadání zcela splněno, pokuste se posaudít zóvažnost, dopady a
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
vložte kornentář"

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře
Posud?e, zda byl student během řešení aktivní, zda dodňoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnast studenta samostaťné tvůrčí práce,

Student pracoval samostatně, docházel na konzultace

Odborná úroveň A -uýborně
Pasud'te úraveň odbornasti zóvěrečné próce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a

i?:Í;iz::::r:^::T";"poměrně slušné úrovni. využívá poznatky získané během studia a hlavně během tvorby práce kdy
se student seznámil s odbornou literaturou a iinými podkladv pro šetření událostí v civilním letectví.

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávánía využívání studijních materiólů k řešenízóvěrečné prúce. Charakterizujte
výběr pramenů. Pasuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně
odlišeny od vlastních výsledků c úvah, zda nedašlo k porušení citačníetiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu
s citačními zvyklostmí a normami.
vložte komentář.

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků zóvěrečné próce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úravni a

funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publíkačním výstupům, experimentální zručností apod.

Vložte komentář (nepovinné hodnocení).

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře
Posuďte správnost používónífarmólních zápisů absažených v práci. Pasuďte typografickou a jazykavou stránku,
práce ie na ooměrně dobré úrovni. wskwuií se v níale některé překlepv.
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lll. crmovÉ HoDNocENín ruÁvnx KLAslFlKAcE

Předložená bakalářská práce posl<ytuje pohled na práci organizací pro šetření leteckých nehod, konkrétně na
postup velká leteckó nehoda. Autor práce zanalyzoval činnosti spajené s šetřením tohoto typu události a nalezl
některó ,,slabó místa" na kteró navrhl doporučení ke změně, tato doporučení byta shtedána na půdě ÚZrta Pt<o
přínosnú.
Próce poskytuje dobrý zóklad po další rozvíjenídané problematiky

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře.
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