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Hodnocení závërené práce:

Práce neni v rozporus metodickým pokynem �VUT (link) Je dod~en rozsah práce (min. 55 stran) 

Zadání je splnëno a ka~dý bod zadání má jasný odraz ve zpracované práci

Kritéria hodnocení diplomové práce Body 

|Spln�ní zadání formálnë i odbornë. (0 30) 
Hodnoceno je také splnëni stanoveného cile práce a celkové vypracování s ohledem na zadané téma.
Excelentne spln�né zadáni mü~e být ohodnoceno maximálnim potem bodù. V poméru rozsahu ásti v 

zadáni, která neni zcela vhodn� i úpln� zpracována, je hodnocení odpovidajicim zposobem sni~eno. 

27 

Úroven teo retické ásti a vyu~iti dostupné literatury. (0- 30) 
Posuzována je relevantnost teoretické ásti k zadání, rozsah reaeraí a systematické uspoYádáni zjiat�ných 
poznatko. Preva~uje-li doslovné pYevzeti texto, hodnoceni je sni~eno a~ o 15 bodù (za pYedpokladu dodr|eni 
autorských práv). Dúvodem pro sni~eni celkového hodnoceni je dále nedostatený výb�r teoretických 
poznatkü, literatury a zdrojo. 

30 

3. Rozsah realizaních praci (SW, HW), aplikovaných vëdomostí a znalosti, 

úroveñ meto dologického zpracování a záv�rù práce. (0- 30) 
Celkem 30 bodú mú~e byt ud�leno za velmi komplexni a bezchybnou práci vhodnou k publikováni. Tento 
aspekt se posuzuje zejména 
význam. Obzvlásté pozitivnë je hodnoceno vytvoYení modelu, SW produktu a té| technická realizace. 

hlediska významu pro obohacení teoretických poznatko a má praktický 
25 

validovaný provozní postup nebo metodika. Za drobné metodologické nedostatky je hodnoceni sní|eno a|o 5 
bodo. Nekonzistentnost zpracováni s teoretickými východisky a nejasný ä ne zcela odborný metodologický 

pYistup vede ke sní~ení minimáin� o 15 bodú. Dal[i sni~ení hodnocení lze ud�lit za nedostatenou diskusi k 

závérúm,

Formálni nále~itosti a úprava práce (úroveñ psaní, oznaení struktury textu, 
grafy, tabulky, citace v textu, seznam pou~ité literatury apod.). (0- 10) 
Hodnoceny jsou formální nále~itosti z pohledu dodr~eni pravidel o psani, atributü závérených praci, tj 
formátování textu, struktury práce, seznamu pou|ité literatury, vybavenosti bakaláYské práce grafy a 
tabulkami, zposobu citovánl, Za nedodr~enl jednotlivých pravidel je sni|eno maximální hodnoceni o 2 body za 
ka|dý nerespektovaný atribut, Rovné~ za výskyt gramatických chyb, pYeklepo a nevhodné stylistiky a 
terminologie se sni~uje hodnocenl o 2-4 body. V práci by se m�la objevovat pouze standardní odborná 
terminologie a to zejména v jazyce práce de teba hodnotit schopnost vyjadiYovat se technickým jazykem - 2 
body), grafy jsou tvofeny dle standardníchzásad (2 body) a stejné jako tabulky jsou opatYeny legendou, 
vse je je v nich itelné (2 body), jsou dodr|ena cltanl pravidla dle ISO690 a 1So690-2 (2 body).

5. Celkový potet bodú 89 



Komentá:
Pokud pottebujete vëtai prostor pro posudek, pYilo~te Vámi vytvofený posudek k tomuto formuláYi jako pYilohu. 

Cilem predklådané diplomové pråce bylo "navrhnout teaeni vedoucí ke zvýaeni kapacity Terminálu 1 na letiati Praha". Tento
cl byl spln�n. obsah pråce pokrývá zadánl. Hodnoceni bylo pom�rnou ásti snlzeno z dovodu nedostate�n� zYetelné ásti
posledniho bodu zadàåni "stanovenl fåzi realizace projektu". 

Predlo~ena práce je logicky Clenéna na urovni kapitol i samotného textu. Vaechny pou|ivané pojmy a zkratky jsou pYedem
definovany. Pråce pojednává o zadan�m tématu ucelen� a pYehledn�. 

Teoretická ást splhuje po~adavky zadánl a je vhodným východiskem pro praktickou ást práce bez pYipominek.

Praktická ást pYináaí aplikaci dYive popsaných metod. Autor dle zadáni pYedkládá návrhy metody systémové zm�ny a správné 
konstatuje, ~e pro výrazn� navýaení kapacity je reaenim pouze nová výstavba. Otázku potYebnosti navyaováni kapacity autor

vhodn� komentuje tak� z pohledu krize v promyslu vyvolané epidemil COVID-19. K ziskání plného potu bodù za tuto ást 
chybi diskuze validace výsledkü a bli~ai specifikace i zdrojový odkaz na nëkterá navrhovaná technická Ye[eni 
(napt. automatické pYepá~ky hraniní kontroly pro obany mimoevropských státü).

Formálni nále~itosti a uprava práce jsou na po~adované úrovni vysokoakolské závérené práce. Drobnéodchylky pYedevaim 
v práci se zdroji nebráni porozumëni a pYehlednosti práce. V hodnocení se promitly odebránim dvou bodo. Autorse vyvaroval 
pYeklepù a osamocených pismen na koncich tádkü. Misty se vaak autor dopouatií stylistických chyb (nevýznamné take 
pravopisných) a ojedin�le také terminologických nepYesnostl, za co~ bylo hodnoceni sni~eno o jeden bod. 

Autor byl pYi tvorbè aktivnl, vhodn� konzultoval a rovné~ prokazoval schopnost samostatné práce. Na práci je tYeba ocenit také 

konzultování se zástupci Letiatë Praha, a. s. 

Celkové hodnoceni úrovn� vypracování: 

A (vyborne) B (velmi dobYe)C (dobre) D (uspokojivë) |E (dostatenë)|F (nedostatenë) | 
79-70 69-60Poet bodo: 100- 90 89-80 59-50 <50 

pozn. prosím uvedte komentáY odùvodñující hodnocení. 

Diplomovou práci hodnotim vyae uvedeným klasifíkanim stupnem B a pråci doporu uji k obhajob . 

Dlgitalne podepsal Ing. 
Markéta Sedivá Kafková
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