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Hodnocení závěrečné práce:

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 může být ohodnoceno maximálním počtem bodů. V poměru rozsahu části v 
zadání, která není zcela vhodně či úplně zpracována, je hodnocení odpovídajícím způsobem sníženo.  

2. Úroveň teoretické části a využití dostupné literatury. (0 – 30) 
Posuzována je relevantnost teoretické části k zadání, rozsah rešerší a systematické uspořádání zjištěných 
poznatků. Převažuje-li doslovné převzetí textů, hodnocení je sníženo až o 15 bodů (za předpokladu dodržení 
autorských práv). Důvodem pro snížení celkového hodnocení je dále nedostatečný výběr teoretických 
poznatků, literatury a zdrojů.  

3. Rozsah realizačních prací (SW, HW), aplikovaných vědomostí a znalostí, 
úroveň metodologického zpracování a závěrů práce. (0 – 30) 
Celkem 30 bodů může být uděleno za velmi komplexní a bezchybnou práci vhodnou k publikování. Tento 
aspekt se posuzuje zejména z hlediska významu pro obohacení teoretických poznatků a má praktický 
význam. Obzvláště pozitivně je hodnoceno vytvoření modelu, SW produktu a též technická realizace, 
validovaný provozní postup nebo metodika. Za drobné metodologické nedostatky je hodnocení sníženo až o 5 
bodů. Nekonzistentnost zpracování s teoretickými východisky a nejasný či ne zcela odborný metodologický 
přístup vede ke snížení minimálně o 15 bodů. Další snížení hodnocení lze udělit za nedostatečnou diskusi k 
závěrům. 

4. Formální náležitosti a úprava práce (úroveň 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, atributů závěrečných prací, tj. 
formátování textu, struktury práce, seznamu použité literatury, vybavenosti bakalářské práce grafy a 
tabulkami, způsobu citování. Za nedodržení jednotlivých pravidel je sníženo maximální hodnocení o 2 body za 
každý nerespektovaný atribut. Rovněž za výskyt gramatických chyb, překlepů a nevhodné stylistiky a 
terminologie se snižuje hodnocení o 2–4 body. V práci by se měla objevovat pouze standardní odborná 
terminologie a to zejména v jazyce práce (je třeba hodnotit schopnost vyjadřovat se technickým jazykem – 2 
body), grafy jsou tvořeny dle standardníchzásad (2 body) a stejně jako tabulky jsou opatřeny legendou, 
vše je je v nich čitelné (2 body), jsou dodržena citační pravidla dle ISO690 a ISO690-2 (2 body).  

5. Celkový počet bodů 

  POSUDEK  

Studenta:

s názvem:

Body

(link) 

https://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20191114-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf


Otázky k obhajobě:

Celkové hodnocení úrovně vypracování:

A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

pozn.: prosím uveďte komentář odůvodňující hodnocení.

práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm 

Komentář:
Pokud potřebujete větší prostor pro posudek, přiložte Vámi vytvořený posudek k tomuto formuláři jako přílohu.
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Razítko


	Prázdna strana

	Vyberte: [Provoz a řízení letecké dopravy]
	Dropdown2: [2]
	Text4:  Bc. Kristýna Jupová
	Text6: 28
	Text7: 28
	Text8: 28
	Text9: 7
	Text10: 91
	Text11: 1. Jaké jsou dosavadní zkušenosti se zavedením výcviku IR na přístrojově vybavených letounech SEP za VMC podle VFR? Jaký je Váš vlastní názor na tento způsob provádění části výcviku podle přístrojů?2. V práci navrhujete jako jedno z opatření efektivního využití kapacit letišť úpravu pravidel systému LARS. Jsou učiněny v současnosti nějaké aktuální kroky v tomto směru? Jaký je Váš názor na "sdílení informací o rezervacích" mezi leteckými školami?
	Text12: Slečna Jupová zvolila pro svou práci velice aktuální téma pro Schválené organizace pro výcvik (ATO) a tím je přístrojový výcvik. Vycházela z vlastních zkušeností svého výcviku v ATO a problémů s tím spojených. Převažující názor byl, že obtíže při provádění výcviku IFR při nárůstu jeho objemu jsou způsobeny především nedostatečnou kapacitou letišť pro IFR výcvik. Studentka provedla provedla rozbor předpisových požadavků v rámci výcviku ATP(A) a možnosti jeho provádění. Oslovila výcviková oddělení leteckých organizací v ČR a shromáždila údaje o provedených výcvicích a plánech na další období. Tyto údaje doplnila vlastními výpočty na základě expertních  odhadů vstupních hodnot. Pro stanovení kapacit letišť zvolila metodu kvantitativní analýzy na základě dat o počtech pohybů na jednotlivých letištích v ČR.  Kapacity letišť upravila o vlivy počasí, činnosti jiných subjektů a další nutné aspekty. Výsledkem jsou relevantní data o požadavcích leteckých škol na straně jedné a možnostech provádění IFR výcviku na letištích na straně druhé.Výsledkem práce je překvapující zjištění, že kapacity letišť v ČR vyhovují požadavkům leteckých škol na výcvik podle IFR. Na základě tohoto zjištění slečna Jupová předložila jak návrhy na zlepšení vnitřní organizace výcviku u ATO, tak i další návrhy vně těchto organizací, které směřují k lepší efektivnosti tohoto segmentu výcviku a zlepšení využití vzdušného prostoru letouny GA jako celku.  Studentka pracovala samostatně, řídila se pokyny vedoucího. Slečna Jupová zpracováním práce SPLNILA její cíl. Prokázala schopnost samostatné tvůrčí práce a využití vlastních praktických zkušeností z výcviku, doplněných o poznatky z aktuální činnosti dopravního pilota.  
	CheckC: Off
	CheckD: Off
	CheckE: Off
	CheckF: Off
	CheckA: Áno
	CheckB: Off
	Class: A a práci doporučuji k obhajobě.
	Text28: Ing. Vladislav Pružina, Ph.D.
	Text29: ATO CZ 001 - Vedoucí výcviku, ATPLVŠO Praha, ČVUT Praha - externí lektor
	Date_af_date: 31. 05. 2020
	CB1: Áno
	CB2: Áno
	CB3: Áno
	TextCB: 
	Text5: Analýza kapacity vzdušného prostoru ČR pro IFR GA lety a její vliv na provoz ATO
	TextCB2: Je dodržen rozsah práce (min. 55 stran)
	Text16: Kritéria hodnocení diplomové práce
	TextCB1: Práce není v rozporu s metodickým pokynem ČVUT
	TextCB3: Zadání je splněno a každý bod zadání má jasný odraz ve zpracované práci
	TextBPDP: Diplomovou
	Dropdown19: [VEDOUCÍHO]


