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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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	Text12: Využití (využívání) ¨nových technologií při výcviku pilotů taktického letectva“ je oblast, která se neustále vyvíjí a je jedním z prvků, který ovlivňuje jak kvalitu, tak i rychlost leteckého výcviku leteckého personálu, zejména v dnešní době, kdy se zvažuje zavedení letounu nové generace.
Zpracovatelka ve své práci dodržela zadání a podařilo se jí v rámci možností bakalářské práce popsat, jak nové technologie ovlivní, respektive mohou ovlivnit leteckého výcviku. Za hlavní přínos práce považuji fakt, že se na výcvik pilotů dívá jako na komplexní systém. 
Kapitola 2 "Jak se stát vojenským pilotem" je formálně vcelku správně popsaná (s drobnými nepřesnostmi), nicméně z pohledu zadání zbytečně obsáhlá. Rozhodně by přispělo vyšší kvalitě práce, pokud by se v této kapitole spíše než popis jednotlivých etap výběru pilotů a následného základního výcviku více zaměřila na účel a cíl postupu výběru a následného základního vojenského výcviku ve Vojenské akademii. 
Analýza současného čtyřfázového procesu leteckého výcviku je popsána velmi dobře a přesně a z mého pohledu zde není co vytknout jak po obsahové tak formální stránce.
Za klíčové části bakalářské práce považuji následné kapitoly, a to předpokládanou strukturu leteckého výcviku při využití simulačních technologií. Autorka správně došla k závěru, s využitím dostupných neutajovaných zdrojů, že současný letecký je nutno postupně transformovat, tak aby letecký personál byl připravit reagovat na vznikající nové hrozby. Současně autorka došla k správnému závěru, že výcvik musí být daleko efektivnější, tak aby piloti získali kvalifikaci Combat ready. daleko dříve než v současnosti. Doporučení zachovat čtyř fázový letecký výcvik pro piloty AČR je v principu správný. Jedinou výhradou z mého pohledu je, že autorka uvažuje v etapě tzv. screaningu respektive základního výcviku využití letounu Z 142, který je na konci své technické životnosti, což sama konstatuje, a svým analogovým přístrojovým vybavením bude činit přechod na letoun L 39 NG náročnějším. 
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Kapitola popisující možnosti využití simulačních technologií v leteckém výcviku správně definuje jak požadavky na simulátory, tak i možnost využití v rámci syntetického výcviku nikoli pouze jenom pilotů, ale i operátorů velitelských stanovit a leteckých návodčí.
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