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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


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:
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POSUDEK OPONENTA  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE - PŘÍLOHA 

I.	IDENTIFIKAČNÍ	ÚDAJE	

	

	
II.	KOMENTÁŘ	K	POSUDKU	BAKALÁŘSKÉ	PRÁCE	

 
Předložená bakalářská práce si vytkla za cíl popsat systémy ochrany letové obálky tří hlavních 

světových výrobců dopravních letadel, seznámit čtenáře s rozdílnou filozofií v řešení této problematiky, u 
vybraných leteckých nehod rozebrat jejich příčinu a posoudit, zda by odlišný přístup v řešení této otázky 
výrobcem mohl nehodě zabránit. 
 

Po formální stránce je práce relativně jasně členěna, obsahuje úvod, který následuje střední část, 
ve které se autor věnuje popisu systémů řízení a ochrany letové obálky u jednotlivých typů letounů a též 
popisu vybraných nehod těchto typů. 

Dále je zde kapitola „Výsledky“, která ve dvou tabulkách shrnuje obsah předchozích kapitol a 
hodnotí vliv jednotlivých konstrukcí ochran letové obálky na průběh a dopad těchto leteckých nehod, 
následuje diskuse a závěr, v nichž autor znovu rozebírá příčiny nehod a teoreticky se zabývá otázkou, zda 
by bylo možné nehodě předejít, pokud by výrobce daného letounu zvolil jiný přístup k problematice výše 
zmíněných ochran. 

Práci zakončuje seznam literatury, seznam tabulek a grafů není v práci obsažen.  
 

Jedná se o práci rozsáhlou, jež významně převyšuje minimální doporučené množství stran textu, 
nicméně, dle mého názoru, je její rozsah uměle navýšen neustálým opakováním faktů. Toto je patrné jak 
v rámci kapitoly (někdy dokonce i v rámci jedné strany) tak i napříč jednotlivými celky práce. Domnívám 
se, že pokud by došlo ke snížení rozsahu tohoto díla (míněno počtu stran) restrukturalizací textu a 
vymazání duplicitních (mnohdy však vícekrát zmíněných) informací a závěrů, nabyla by tato práce 
přehlednosti a čtivosti.  
 

Práce je psaná bez výrazných pravopisných chyb, nicméně v oblasti gramatiky a zejména stylizace 
významně zaostává za průměrem. Z výčtu použité literatury je zřejmé, že bylo čerpáno převážně z textů 
psaných v anglickém jazyce a právě jejich překlad a následná stavba vět se mi jeví značně 
neprofesionální. Autor má navíc tendence označovat některé prvky řízení či stavy systému hovorově 
namísto použití odborné terminologie (např. na straně 29 označuje ovladač podélného vyvážení jako 
„kolečko“). Práce též obsahuje doslovné citace z e-mailové korespondence, jejíž autoři zřejmě 
neočekávali, že budou citováni v odborné práci, čemuž odpovídají i vzniklé větné celky. V několika 
případech navíc tito autoři pouze znovu citují letovou příručku či závěrečnou zprávu, ze které autor 
čerpal. 

Grafy a obrázky jsou v této práci vždy převzaté, v několika případech je v textu odkaz na 
neexistující číslo obrázku – autor omylem použil původní číslo obrázku uvedené ve zdroji, ze kterého 
čerpal (např. str. 42 – obrázek 4.5 místo obr. 27) 
 
 

Název	práce:		 Systémy	ochrany	letové	obálky		
Jméno	autora:	 JAN	HLAVÁČEK	
Fakulta/ústav:	 FAKULTA	DOPRAVNÍ	
Katedra/ústav:	 Ústav	letecké	dopravy	
Oponent	práce:	 Robert	Kolín	
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POSUDEK OPONENTA  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE - PŘÍLOHA 

Obsahově a formálně tato bakalářská práce splňuje zadání, ačkoliv je zde patrná jistá 
nekonzistence v obsahu dílčích podkapitol. Kromě již výše uvedeného několikanásobného opakování 
faktů zde dochází k tomu, že se autor v následné kapitole znovu vrací k problematice řešené v kapitole 
předešlé a dále ji rozvádí, ačkoliv obsah této kapitoly již této problematice nepřísluší. 

 
Po odborné stránce hodnotím práci průměrně, krom mnoha vágních výrazů obsahuje taktéž 

několik faktických chyb či nepřesností. Příkladem bych uvedl popis módu řízení „Mechanical back-up 
mode“, kde se autor mylně domnívá, že při jeho aktivaci dochází k mechanickému ovládání stabilizátoru 
a směrového řízení přímo z kokpitu letadla, což umožňuje řídit letoun při ztrátě příslušných 
hydraulických systémů. Ačkoliv samotný název takovémuto  výkladu napovídá, ve skutečnosti tomu tak 
není. Mechanická vazba je v tomto případě pouze mezi ovladačem v kokpitu (pedály směrového řízení, 
případně ovládání podélného vyvážení) a hydraulickým posilovačem řízení ovládajícím danou řídící 
plochu, nahrazuje tedy pouze elektrický přenos informace a samotný mód „Mechanical back-up“ má 
význam zejména při dočasné ztrátě elektrického napájení, ztrátě 5 nebo více letových počítačů či dalších 
specifických závadách. Dojde-li k závadě  příslušných hydraulických okruhů, není možno danou řídící 
plochu ovládat.  

Další výhradu mám k častému a nesprávnému použití slova „šoupátko“ jako překlad anglického 
slova „power control unit“. Správný překlad je spíše posilovač řízení, případně servo řízení, šoupátko ve 
smyslu hydraulického ventilu je jen jednou z mnoha jeho součástí a slouží k přepouštění hydraulické 
kapaliny v pracovním válci. Jelikož se jedná o specifický komponent používaný v letectví, který v češtině 
zřejmě nemá přesný ekvivalent, doporučuji pro příště v odborné práci použít původní anglický název či 
pouze zkratku „PCU“. 

Taktéž tvrzení ze str. 57, že: „Letoun B737 využívá pro své řízení klasický sloupek řízení, který je 
mechanicky spojen hydraulickým šoupátkem, které následně modifikuje polohu patřičné plošky systému 
primárního řízení...“ není pravdivé, i když v tomto případě se dle mého názoru jedná spíše o špatnou 
stylizaci věty, nikoli o nepochopení principu řízení. Takovýchto případů je však v práci více. 
 

Autor čerpá převážně z provozních příruček či výcvikových manuálů výrobců popisovaných typů 
letadel, jejichž překlad, jak již jsem jednou uvedl, není vždy příliš odborný. Tyto nosné prvky jsou pak 
doplněny vlastními tezemi a závěry, ve kterých autor čerpá ze znalostí nabytých během studia.  

V diskuzi autor shrnuje závěry vyšetřovacích zpráv zmíněných leteckých nehod, zamýšlí se nad 
jejich příčinami a nad tím, zda by bylo možné nehodě zabránit použitím pokročilé technologie ochrany 
letové obálky. S jeho závěry lze souhlasit. 
 

Konstatuji, že předložená bakalářská práce splňuje (při uvedených výhradách) obsahové i formální 
nároky na závěrečné práce kladené a jako oponent práce ji neshledávám plagiátem, ani mi není známo, že 
by se autor plagiátorství dopustil. Doporučuji ji k obhajobě a vzhledem k výše uvedeným okolnostem 
navrhuji hodnocení C – DOBŘE. 
 
 
	
	
	
	
Datum:	5.1.2021	 	 	 	 	 Podpis:	Robert	Kolín	
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