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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.

Jméno a příjmení:   Podpis:

Datum:
Organizace:


	Prázdna strana

	Vyberte: [Provoz a řízení letecké dopravy]
	Dropdown2: [2]
	Text4: Bc. Jana Honzeka
	Text6: 28
	Text7: 25
	Text8: 25
	Text9: 5
	Text10: 83
	Text11: -
	Text12: Student Bc. Jan Honzek se ve své diplomové práci zabýval problematikou vícetypového létání pod AOC. Cílem diplomové práce bylo zpracovat bezpečnostní studii a navrhnout postupy a případná omezení pro tento typ provozu ke schválení Úřadem pro civilní letectví. Student vycházel jak z předpisových základů agentury EASA a ÚCL, tak vnitřní dokumentace společnosti a zpracoval ucelený soubor požadavků pro schválení tohoto typu provozu. Teoretická část práce je tedy dobře využitelná pro orientaci v požadavcích při případné další schvalování vícetypového provozu u jiného provozovatele. V praktické části diplomové práce student aplikoval jak teoretický základ, tak kreativní a technické myšlení, jednak pro zhodnocení rozdílů obou letounů, a jednak při tvorbě a vyhodnocení bezpečnostní analýzy – identifikaci nebezpečí, zhodnocení rizik a návrh postupů pro jejich snížení formou provozních omezení a osnovy doporučeného rozdílového výcviku. V důsledku nedokončené certifikace letounu C700 agenturou EASA a koronavirové krizi nebylo, bohužel, možno v rámci diplomové práce provést validaci prediktivně navržených postupů ani výcviku na simulátoru daného letounu ve Spojených státech amerických. Vzhledem k nejasnému výhledu vývoje situace nebylo studentovi, po vzájemné domluvě, doporučeno odevzdání práce odložit, tudíž byl výsledný návrh prezentovaný v práci studentem konzultován s odborníky v oboru (SME) v rámci organizace a jeví se jako obhajitelný. Student pracoval samostatně a postup práce pravidelně konzultoval. Body v hodnocení strhávám za drobné formální nedostatky, ne vždy přehledné citace a, s přihlédnutím k okolnostem, za neúplnou validaci postupu. 
	CheckC: Off
	CheckD: Off
	CheckE: Off
	CheckF: Off
	CheckA: Off
	CheckB: Áno
	Class: B a práci doporučuji k obhajobě.
	Text28: Ing. Roman Matyáš, Ph.D.
	Text29: Ústav letecké dopravy, Fakulta dopravní, ČVUT v Praze
	Date_af_date: 24. 08. 2020
	CB1: Áno
	CB2: Áno
	CB3: Áno
	TextCB: 
	Text5: Bezpečnostní studie pro vícetypové létání pod AOC
	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]


