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Identifikace a řešení překážek při zavádění e-ID pro UAS

Hodnocení závěrečné práce:
✔

Práce není v rozporu s metodickým pokynem ČVUT (link)

✔ Je dodržen rozsah práce (min. 35 stran)

✔ Zadání je splněno a každý bod zadání má jasný odraz ve zpracované práci

Kritéria hodnocení bakalářské práce

1.

2.

3.

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.

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.

23

Rozsah realizačních prací (SW, HW), aplikovaných vědomostí a znalostí,
úroveň metodologického zpracování a závěrů práce. (0 – 30)

26

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.

26

Úroveň teoretické části a využití dostupné literatury. (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.

Body

Celkový počet bodů

6

81

Komentář:

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

Cílem této bakalářské práce bylo identifikovat překážky při zavádění systémů elektronické identifikace pro drony a
způsoby jejich plnohodnotné integrace do všech částí vzdušného prostoru. Práce se v teoretické části zabývá
vysvětlením pojmů a souvisejících technologií. Z formálního hlediska se zde nachází pár nejasností: 1) není
provedeno korektní rozdělení na doplňková zařízení e-ID a zabudované systémy v nově uvedených dronech, 2)
práce čerpá ze starších verzí nařízení EU 945 a 947, proto jsou některé věci neaktuální, 3) autor tvrdí, že v
prostorách U-space může být pouze jede USSP, což není pravda (chybí zavedení pojmu CISP). Pokud bych měl v
úvodu teoretické části něco měnit, tak by se mi líbil širší popis problematiky e-ID v souvislosti s U-space, neboť to
není pouze o sledování majitelů dronů, jak se z práce na první pohled může zdát, ale spíše o efektivní a bezpečné
koordinaci všech účastníků těchto prostorů. V popisu vysílacích technologií by stálo uvést za zmínku, že Bluetooth
a Wi-Fi jsou sice součástí mobilních telefonů, ale jejich protokoly pro e-ID jsou teprve zaváděny (týká se WiFi
Aware a BT 5.0). Zároveň nebyly identifikovány dva fundamentální rozdíly mezi Bluetooth a Wi-Fi a těmi jsou:
vysílací výkon (vyšší dosah u Wi-Fi) a limitující velikosti přenášených paketů (31B u BT 4.0 vs přes 200B u Wi-Fi).
Návrhovou část této práce považuji za velmi zdařilou, zejména vlastní přístup převodním systémům měření výšky.
V části systémového pohledu by bylo dobré se kromě parametrů, jako je dosah a vysílací pásmo, zaměřit i na
cenu jednotlivých řešení. To zejména z toho důvodu, že různé letové výšky mohou mít různé nároky. Např.
systém FLARM by byl pro většinu dronů velmi cenově nákladný a nedávalo by tedy smysl jím vybavovat všechny
drony létající do 1000 ft. Při návrhu měření výšky s využitím modelu terénu by určitě měl být uveden problém s
přesností modelů (např. volně dostupný model EU-DEM v1.1 má RMS 7 metrů).
Téma zavádění technologií e-ID je mi velmi blízké a proto jej považuji považuji za velmi komplexní záležitost.
Student se musel seznámit se spoustou nových konceptů a jeho zpracování této práce hodnotím kladně.

Celkové hodnocení úrovně vypracování:

Počet bodů:

A (výborně) B (velmi dobře)
100 - 90
89 - 80

C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
79 - 70
69 - 60
59 - 50
< 50

pozn.: prosím uveďte komentář odůvodňující hodnocení.

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm B a práci doporučuji k obhajobě.

Otázky k obhajobě:
- Jaké další technologické překážky (kromě výšek) jste identifikoval v rámci zavádění e-ID?
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