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Práce není v rozporu s metodickým pokynem ČVUT (link)
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✔ Zadání je splněno a každý bod zadání má jasný odraz ve zpracované práci

Kritéria hodnocení bakalářské práce

1.

2.

3.

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.

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.

30

Rozsah realizačních prací (SW, HW), aplikovaných vědomostí a znalostí,
úroveň metodologického zpracování a závěrů práce. (0 – 30)

30

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.

30

Úroveň teoretické části a využití dostupné literatury. (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.

Body

Celkový počet bodů

9

99

Komentář:

Pokud potřebujete větší prostor pro posudek, přiložte Vámi vytvořený posudek k tomuto formuláři jako přílohu.

Predkladaná bakalárska práca s názvom "INTEGRACE UAS DO PROCESŮ ÚDRŽBY A OBSLUHY NA LETIŠTI" je v
celkovom prevedení na dobrej úrovni. Autor spracoval v úvode problematiku rozdelenia terminológie z oblasti bezpilotných
lietajúcich prostriedkov a prehľad možností ich vyuźitia na veľkých civilných letiskách. Študent objektívne hodnotí pužitie UAV
prosttriedkov nasadený na možné aplikácie v súvislosti s infraštruktúrou letiska. Autor poskytol množstvo myšlienok a
možných aplikácií, ktoré bym ohl iv budúcnosti nájsť uplatnenie v danej oblasti. Aj napriek zhodnoteniu návrhov nie je celkom
jasné, ktoré prípady využitia UAV sú relevantné, a signifikatne by znížili finančný aspekt danej činnosti, respektíve znížili čas
vykonania danej činnosti, nakoľko neexistuje štatistické, alebo dátovo podložené porovnanie návrhov s aktuálnym stavom. Aj
napriek subjektívnemu hodnoteniu autor spracoval problematiku na dobrej úrovni. Autor využil v práci veľké množstvo zdrojov
a s literatúrou pracoval na výbornej úrovni. Bakalárska práca z pohľadu oponenta splnila nároky kladené na záverećné práce
ako aj splinla zadanie práce a odporúćam ju k obhajobe s hodnotením A - výborne.

Celkové hodnocení úrovně vypracování:

Počet bodů:

A (výborně) B (velmi dobře)
100 - 90
89 - 80

C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
79 - 70
69 - 60
59 - 50
< 50

pozn.: prosím uveďte komentář odůvodňující hodnocení.

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm A a práci doporučuji k obhajobě.

Otázky k obhajobě:
Otázky k obhajobe:
1, N strane 11 uvádzate skratku UAS ako "bezpilotný systém". Je možné takúto skratku aplikovať aj na
autonómne vodné plavidlo?
2, Ako by ste hodnotili využitie a hlavné výhody UAS v rámci inšpekcie letiskovej infraštruktúry voči štandardnému
pracovníkovi, ktorý by túto činnosť vykonával bez UAV? Ide o kontext inšpekcie budov, ciest a pozemných
objektov. Aká by bola prípadna časová a finančná úspora?
3, Ako by ste riešili nasadenie UAV na fotogrametrickú úlohu, ktorá by trvala 1 hodinu? Nakoľko je poćas
fotogrametrie denné svetlo, bolo by výhodné poćas dňa odstavi´t leteckú prevádzku na 60 minút?
4, Porovnávali ste v práci aj aspekt konštrukcie UAV a jeho konštrukciu, teda porovnanie aplikácie pevného krídla
a multikoptéry? Ide o prípady aplikácie inšpekcie ILS, kedy uvádzate nedosiahnuteľnú veľkú vzdialenosť
meraných bodov od letiska.
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