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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Zavedení e-learningového systému pro teoretický výcvik FDL/DLD 
Jméno autora: Tereza Kunclová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: K614 
Vedoucí práce: Ing. Ota Hajzler 
Pracoviště vedoucího práce: Smartwings, a.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce bylo vytvořeno ve spolupráci s leteckými společnostmi jako reakce na zrušení zkoušek FDL na UCL ČR. Jelikož 
se jedná o novou problematiku v prostředí českého letectví, považuji zadání za náročné. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání bylo splněno bez výhrad. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Studentka byla velmi aktivní a na práci pracovala od jejího zadání. Samotné vytvoření databáze otázek studentce zabralo 
stovky hodin času. Během psaní práce vše průběžně konzultovala.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná stránka práce odpovídá standardům bakalářské práce a v mnohém je převyšuje. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální a jazykové stránce není práci co vytknout.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Zdrojů na tuto problematiku je velmi málo. I přesto se autorce podařilo vybrat vhodnou literaturu, legislativu a celou 
problematiku doplnila o časté konzultace. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Zadání práce bylo zvoleno s ohledem na aktuální potřeby leteckých dopravců. Jelikož ÚCL ČR přestal přezkušovat 
dispečery letecké dopravy (FDL), bylo potřeba stanovit metodiku, podle které se budou noví dispečeři přezkušovat 
a kdo bude vydávat licence.  

Na řešení této problematiky se podílely společnosti Smartwings, ABS Jets, ČSA a Nav Flight Services a předložená 
bakalářská práce je výstupem celého zdlouhavého jednání mezi všemi subjekty.  

Práce byla primárně zaměřena na výběr e-learningového nástroje a elektronizaci otázek, což byla velmi časově 
náročná a velmi pečlivá činnost. Studentka musela projít mnoho materiálů, sestavit otázky a sepsat je v předem 
definovaném formátu. Databáze a vybraný e-learningový software budou plně implementovány společností Nav 
Flight Services jako prostředek pro přezkušování dispečerů letecké dopravy.  

 

Metodika na přezkušování dispečerů, která byla vypracována spolu s bakalářskou prací, byla předložena ÚCL a ten 
ji schválil (informace z 31.8.2020).  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
K práci nemám doplňující otázky. 
 
 
 

Datum: 31.8.2020     Podpis:  


