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Návrh k lepaímu provozováni techniky pro odbaveni letadel

Hodnocení závërené
Prace není v rozporu s metodickým pokynem VUT

(link)

práce:
J edodr~en rozsah práce (min. 35 stran)

Zadáni je splnëno a ka~dy bod zadáni má jasný odraz ve zpracované práci

Body

Kritéria hodnoceni bakalárské práce

Splneni zadáni formálnë i odborn . (0 - 30)
Hodnoceno je také splnní stanoveného cíle práce a celkové vypracování s ohledem na zadané téma.
v

15

Posuzována je relevantnost teoretické ásti k zadání, rozsah reaeraí a systematické usporYádání zjiatëných
pOznatkù. PYeva~uje-li doslovné pYevzeti texto, hodnoceni je sni~eno a~ o 15 bodü (za predpokladu dodr~eni
autorských práv). Düvodem pro sni~ení celkového hodnocení je dále nedostatený výbër teoretických

15

|Excelentn splnën zadání mo~e být ohodnoceno maximálním potem bodü. V pomru rozsahu ásti
zadáni, která není zcela vhodn i úpln zpracována, je hodnocení odpovidajicim zposobem sni~eno.

Urove

teoretické ásti

a vyu~iti dostupné literatury. (0 - 30)

poznatkü, literatury a zdrojo.

Rozsah realizaních

prací (Sw, HW), aplikovaných vëdomosti a znalosti,

úroven metodologického zpracování a závërü práce. (0
Celkem 30 bodú mú~e být udleno

30)

za velmi komplexní a bezchybnou práci vhodnou k publikování. Tento

aspekt se posuzuje zejmena z hlediska vyznamu pro obohaceni teoretickych poznatkù a má praktický

vyznam. Obzvláatë pozitivnë je hodnoceno vytvoYeni modelu, SW produktu a té~ technická realizace,
validovaný provozní postup nebo metodika. Za drobné metodologické nedostatky je hodnoceni sni~eno a~ o 5

15

bodu. Nekonzistentnost zpracování s teoretickými východisky a nejasný i ne zcela odborný metodologickýy
pYístup vede ke sni|enií minimálnë o 15 bodü. Dalaí sni~ení hodnoceni lze udëlit za nedostatenou diskusi k

zavérüm.

Formální nále~itosti a úprava práce (úrovein psaní, oznaení

struktury textu,

grafy, tabulky, citace v textu, seznam pou~ité literatury apod.). (0 - 10)

Hodnoceny isou formáiní nále|itosti z pohledu dodr~eni pravidel o psani, atributo závërených praci, ti.
formátování textu, struktury práce, seznamu pou~ité literatury, vybavenosti bakalárské práce grafy a
tabulkami, zpúsobu citováni. Za nedodr~eni jednotlivých pravidel je sní~eno maximáini hodnoceni o 2 body za
kazdy nerespektovaný atribut. Rovn~ za výskyt gramatických chyb, pYeklepo a nevhodné stylistiky a
terminologie se sni~uje hodnocenl o 2-4 body. V práci by se mla objevovat pouze standardni odborná
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terminologie a to zejména v jazyce práce (je tYeba hodnotit schopnost vyjadYovat se technickým jazykem -2

body). grafy jsou tvoYeny dle standardnichzásad (2 body) a stejnë jako tabulky jsou opatYeny legendou,
Vse je je v nich itelné
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Celkový poet

bodt

(2 body), jsou dodr~ena citaní

pravidla dle IsO690 a IS0690-2 (2 body).
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