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VEDOUCIHO DlPLoMoVÉ PRÁOE

Studenta: Bc. Michaely Kaločayové

s názvem: Metodologie hodnocení stavu ]etecké sítě

Hodnocení závěrečné práce:

[] rrace není v rozporu s metodick m pokynem ČVUT (link) M l" dodrŽen rozsah práce (min. 55 stran)

@Zadání je splněn o akaŽd' bod zadání má jasn odraz Ve zpracované práci

Kritéria hodnocení diplomové práce Body

1 Splnění zadání formálně i odborně. (0 - 30)
Hodnoceno je také splnění stanoveného cíle práce a celkové vypracování s ohledem na zadané téma.
Excelentně splněné zadání muŽe by7t ohodnoceno maximálním počtem bodťr. V poměru rozsahu části v
zadání, která není zcela vhodně či uplně zpracována, je hodnocení odpovídajícím zpusobem sníŽeno.

28

2. Úrove teoretlcké části a vyuŽití dostupné !iteratury. (o _ 3o)
Posuzována je relevantnost teoretické části k zadání, rozsah rešerší a systematické uspo ádání zjištěn ch
poznatk . P evaŽuje-|i doslovné p evzetí textŮ, hodnoceníje sníŽeno aŽ o 15 bodťr (za p edpokladu dodrŽení
autorskyich práv). Dťtvodem pro sníŽenÍ celkového hodnocení je dále nedostatečn v běr teoretick ch
poznatkťt, literatury a zdrojťr.

28

3. Rozsah rea!izačních prací (sW' HW)' aplikovan ch vědomostÍ a znalostí,
rove metodologického zpracováni a závěr práce. (0 - 30)

Celkem 30 bodťt m Že b t uděleno za velmi komplexní a bezchybnou práci vhodnou k publikování. Tento
aspekt se posuzuje zejména z hlediska vy7znamu pro obohacení teoretick ch poznatk a má praktickyi
v znam. obzvláŠtě pozitivně je hodnoceno vytvo ení modelu, SW produktu a téŽ technická realizace,
validovan provozní postup nebo metodika' Za drobné metodologické nedostatky je hodnocení sníŽeno aŽ o 5
bodtj. Nekonzistentnost zpracoVání s teoretick mi rn chodisky a nejasnyi či ne zcela odbornyi metodologick
p ístup vede ke sníŽení minimálně o 15 bodťr. Další sníŽení hodnocení lze udělit za nedostatečnou diskusi k
závěrŮm.

30

4. Formální náleŽitosti a prava práce (urove psaní, označenÍ struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu' seznam pouŽité literatury apod.). (0 - 10)
Hodnoceny jsou formální náleŽitosti z pohledu dodrŽení pravidel o psaní, atributťr závěrečn ch prací, tj.
formátování textu, struktury práce, seznamu pouŽité literatury, vybavenosti bakalá ské práce graty a
tabulkami, zpťtsobu citování' Za nedodrženíjednotliu. ch pravidelje sníŽeno maximální hodnocení o 2body za
každlj nerespektovan atribut. RovněŽ za v skyt gramatick ch chyb, preklepťr a nevhodné stylistiky a
terminologie se sniŽuje hodnoceni o 2_4 body' V práci by se měla objevovat pouze standardní odborná
terminologie a to zejména v jazyce práce (e t eba hodnotit schopnost vyjad ovat se technickym jazykem _ 2
body), grafy jsou tvo eny dle standardníchzásad (2 body) a stejně jako tabulky jsou opat eny legendou'
vše je je v nich čitelné (2 body)' jsou dodrŽena citační pravidla dle lS0690 a l50690-2 (2 body).
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5. elkov počet bodti 92



Komentá :

Pokud pot ebujete větší prostor pro posudek, p iložte Vámi vytvo en1i posudek k tomuto formuIá ijako p ílohu.

Jedná se o poměrně náročné téma, p i zpracování diplomové práce studentka pracovala velmi aktivně, pravidelně
konzultovala postup práce'
Téma je p ínosné z hlediska vyhodnocení mezinárodních letišt'v Ceské republice, Součástí diplomové práce je i podrobná
analyza současného stavu' Vzhledem k aktuálním, pandemickému stavu, studentka doplnila i komentá o možném vyihledu p i

pokračování v moŽném hodnocení stavu letecké sítě.
Byla zpracována metodologie hodnocení stavu letecké sítě, která je pouŽitelná i pro jiné p ípady hodnocení leteck ch sítí.

Celkové hodnocení rovně vypracování:

Diplomovou práci hodnotím v še uveden m klasifikačním stupněm A a práci doporučuji k obhajobě'

otázky k obhajobě:

Nejsou

Jméno a p íjmení: doc.lng'Helena Bínová, Ph.D.

organizace: Čvur FD, Ústav letecké dopravy

Podpis:.'-.
Datum.

A (v borně) B (velmi dob e) C (dob e) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)

Počet bodt]t: 100 - 90 89-80 79-70 69-60 59-50 <50

X
pozn.. prosím uvedle komentá odťtvodtiující hodnocení.
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