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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.

25

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

20

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.

22

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

73

Komentář:

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

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku kondenzačních stop, systém sběru a vyhodnocování dat spojených s jejich
tvorbou a optimalizaci tohoto systému. Student vycházel z teoretických poznatků o tvorbě kondenzačních stop a informací
poskytovaných přehledovými systémy. S využitím dostupných zdrojů zpracoval data za určité období a ta následně správně
vyhodnotil a popsal zjištěné chování kondenzačních stop. Student kritickým pohledem zhodnotil stávající systém sběru a
vyhodnocování dat a poukázal tak na problematické části celého procesu. Na základě zjištěných nedostatků navrhl dílčí
zlepšení a s ohledem na změny v horním vzdušném prostoru ve smyslu zavádění DCT tratí a implementace Free Route
Airspace vypracoval návrh nového zaměření a nastavení kamerového systému a definoval hranice prostorů pro sběr dat.
Student při zpracování postupoval správně a navrhl vhodnou optimalizaci systému, přičemž zohlednil všechny relevantní
aspekty. Některé části postupu mohly být popsány lépe, aby je čtenář jasně pochopil a mohly tak být použity jako návod pro
budoucí vyhodnocování dat. Zamýšlené nastavení systému mělo být odzkoušeno a měla tak být prověřena validita celého
návrhu, což však v práci chybí.
Po formální stránce vykazuje práce drobné nedostatky jako překlepy, chybné číslování obrázků, ponechané předložky a
jednopísmenné spojky na koncích řádků. Těmto nedostatkům se dalo předejít důslednou závěrečnou kontrolou, na některé z
nich byl autor navíc i upozorněn.
Celkově je práce na dobré úrovni. Autor prokázal, že se orientuje v řešené problematice a na základě jím vyhodnocených dat
navrhl, jak by se mohl proces sběru a vyhodnocování dat zefektivnit. S ohledem na změny ve vzdušném prostoru a požadavky
na kvantitu a kvalitu měřených kondenzačních stop navrhl nové nastavení systému. Návrh však nebyl ověřen v reálném
prostředí. Na práci se negativně projevilo její hektické dokončení, což se odrazilo i v celkovém hodnocení. Pokud by student
na práci pracoval kontinuálně po celou dobu, mohlo se všem obsahovým i formálním nedostatkům předejít.

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 C a práci doporučuji k obhajobě.
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