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Hodnocení závërené práce: 

Práce neni v rozporus metodickým pokynem �VUT (link) Je dodr~en rozsah práce (min. 35 stran) 

Zadáni je spln�no a ka~djy bod zadáni má jasný odraz ve zpracované práci 

Body 
Kritéria hodnoceni bakaláYské práce 

Splneni zadání formáln� i odbornë. (0 - 30) 
Hodnoceno je také splnëní stanoveného cile práce a celkové vypracování s ohledem na zadané téma. 

Excelentné splnëné zadání mü~e být ohodnoceno maximálnim potem bodü. V poméru rozsahu casti V 

zadani, která neni zcela vhodnë i úpln� zpracována, je hodnoceni odpovidajícim zposobem sní~eno. 

22 

Urove teoretické ásti a vyu~iti dostupné literatury. (0- 30) 
Posuzována je relevantnost teoretické ásti k zadáni, rozsah reaerai a systematické uspofádání ziaténých 
poznatkü. Preva~uje-i doslovné pYevzeti texto, hodnoceni je sni~eno a~ o 15 bodù (za predpokladu dodr~ení 
autorských práv). Dúvodem pro sni~eni celkového hodnoceni je dále nedostatený výbër teoretických 
poznatkü, literatury a zdrojo. 

17 

Rozsah realizanich praci (SW, HW), aplikovaných vëdomostí a znalost, 
úroven metodologického zpracování a závërú práce. (0 30) 
Celkem 30 bodü mü~e být ud�leno za velmi komplexni a bezchybnou práci vhodnou k publikováni. Tento 
aspekt se posuzuje zejména z hlediska významu pro obohacení teoretických poznatkü a má praktický 
vyznam. Obzviáatë pozitivn� je hodnoceno ytvoieni modelu. SW produktu a té| technická realizace. 
validovany provozní postup nebo metodika. Za drobné metodologick� nedostatky je hodnoceni sni~eno a~ o5 
bodu. Nekonzistentnost zpracování s teoretickými východisky a nejasný i ne zcela odborný metodologický 
pYistup vede ke sni~ení minimálnë o 15 bodü. Dalaí sní~ení hodnocení Ize ud�lit za nedostaternou diskusi k 
zavérom. 

18 

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~ení pravidel o psani, atributo záv�rených praci, t. 
formátování textu, struktury práce, seznamu pou~ité literatury, vybavenosti bakaláYsk� práce grafy a 
tabulkami, zpüsobu citování. Za nedodr~ení jednotlivých pravidel je sni~eno maximální hodnoceni o 2 body za 
ka|dý nerespektovaný atribut. Rovné~ za výskyt gramatických chyb, pYeklepoú a nevhodné stylistiky a 
terminologie se sni~uje hodnocení o 2-4 body. V práci by se m�la objevovat pouze standardní odborná 
terminologie a to zejména v jazyce práce (e tYeba hodnotit schopnost vyjadYovat se technickým jazykem 2 
body), grafy jsou tvoYeny dle standardníchzásad (2 body) a stejnë jako tabulky jsou opatYeny legendou, 
vse je je v nich itelné (2 body), jsou dodr~ena citaní pravidla dle IS0690 a IS0690-2 (2 body). 

5 

5. Celkový poet bodú 62 



KomentáY: 
Pokud potiebujete v�tai prostor pro posudek, pYilo~te Vámi vytvoYený posudekk tomuto formulái jako prilohu. 

Cilem bakaláiské pråce bylo vytvotit 3D reprezentaci nové paralelni RWW na letisti Praha, vyu~itelnou pro studie bezpenosti v 

kontextu projektu výstavby této dráhy, formou letové simulace. Teoretická ást práce popisuje souasný stav dráhového 
systému a základy projektu výstavby paralelni dráhy. Praktická ást práce podle zadáni má dva hlavní výstupy, samotný 
model paralelni dráhy a pojezdového systému, a návrh mo~ných typo experimentos vyu~itím letového simulátoru a VR 

Autor práce mèl k dispozici aktuálni podklady, ti. výkresy paralelni RY z Letiat� Praha. Model byl zpracován a následnë jeho 
funkènost byla ovèYenå v prostYedi simulátoru X-Plane. Výbër konkrétního simulátoru autor práce popisuje, ale bez detailn�jai 
analyzy. Pom�më krátké a struné popisy vysv�tlení asto nejsou dostaujíci a mü~ou vytváYet nejednoznanosti. 

Vzhledem k omezeni softwaru, ve kterém model byl zpracován, nebylo mo~né implementovat model radionaviganich 
zaYizeni. 

Dalaim výstupem práce byl návrh typo experimentos vyu~itím letového simulátoru. Tento výstup je v porovnáni se zbytkem 
prace z pohledu kvality slabaí. Definované experimenty jsou pomërnërozsáhlé, ale pYitom strunë popsané. Velkou ást této 
kapitoly tvoi teoretický úvod do problematiky bezpenosti provozu paralelnich drah. Samotné typy experimento jsou z pohledu 
yzkumu v dané oblasti zajímavé, ale u n�kterych není jasné, pro bylo nutné vytvoYit daný model, napY. autor navrhuje vyu|iti 
simulátoru RLP k sledováni zát�~e iidicich. 

Sirai výber literatury a zdrojo by významnë zvýail kvalitu práce. Ji~ zmiñované struné popisy, bez detailú a dalaiho vysv�tleni 
konkrétní problematiky jsou dalaím nedostatkem, který znanë ovlivñuje celkovou úroveñ práce 
Praci hodnotim stupn�m D. 

Celkové hodnoceni úrovn� vypracování: 

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

pozn. prosim uvedte komentáY odovodHujícií hodnoceni. 

Bakalarskou práci hodnotim vyae uvedenym klasifikanim stupném D a práci doporuuwi k obhajobë. 

Jméno a pYijmení: Ing. Slobodan Stoji�, Ph.D. 
Podpis 
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