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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

náročnější

Splnění zadání

splněno

Aktivita a samostatnost při zpracování práce

A - výborně

Odborná úroveň

A - výborně

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

A - výborně

Výběr zdrojů, korektnost citací

A - výborně

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.

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.

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.
Student během celého semestru pravidelně konzultoval a podrobně se obeznámil s celou problematikou. Jeho výsledné
řešení je zcela unikátní a vytvořeno přímo studentem na základě práce s mnoha zdroji.

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a
dat získaných z praxe.
Práce je na velmi dobré úrovni v rozsahu DP a odborná úroveň je zcela v souladu se znalostmi, které mohl student během
práce na tomto tématu aplikovat.

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.

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.
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Student v předložené práci navázal na téma zpracovávané již v BP a výsledek je velmi kvalitní analýza, vycházející
právě z detailních znalostí celé problematiky, kterou považuji za nadstandardní. Na celém konceptu DP pracoval
od prvních dnů po zadání, a práce tak vznikala jako kontinuální dílo s postupným detailnějším zpracováním celého
tématu. Během tvorby student musel zpracovat desítky odborných zdrojů převážně v anglickém jazyce.
Zvolená metodika je jeho vlastní v plném rozsahu a její aplikací na reálná data tak potvrdil získané inženýrské
dovednosti a schopnost jejich využití v praxi.
Výslednou práci považuji za nadstandardní a vysoce předčila mé očekávání. V rámci nově vznikajícího výzkumu na
ústavu K617 na téma dopadů pandemie COVID19 na produkt služby osobní letecké dopravy, bude předložená
práce sloužit jako základ pro tuto část výzkumného záměru.
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.
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