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Hodnocení závěrečné práce:
✔

Práce není v rozporu s metodickým pokynem ČVUT (link)

✔ Je dodržen rozsah práce (min. 35 stran)

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.

18

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

15

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.

12

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

(vzhledem k nesplnění základních požadavků, je bodové hodnocení nerelevantní)

2

47

Komentář:

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

Zadání práce hodnotím jako velmi náročné, obsahuje několik náročných úkonů, jako vytvoření/úprava softwaru pro zpracování dat,
vytvoření metodiky a statistické zpracování dat.
Obsah práce se významně odchyluje od zadání. Autor v práci dostatečně neodrazil body zadání "Vytvořte metodiku statistického
vyhodnocení" a "Vytvořte/upravte dostupný SW pro zpracování a extrakci dat". Celý popis metodiky je v práci popsán nanejvýš v jednom
stručném odstavci v úvodu kapitoly 4.3. V práci není specifikováno, jaký software byl pro zpracování stažených dat použit. Autor se nad
rámec zadání práce zaměřil na návrh metod detekce GNSS rušení za pomoci parametrů kvality.
Rozsah a relevanci teoretické části hodnotím kladně. Teoretická část však nemá dostatečnou odbornost. Z úvodní teoretické části není
zřejmé, že autor rozeznává základní pojmy spjaté s jeho prací jako je GPS a GNSS nebo ADS-B a ADS-C. Autor se také dopouští chyb při
popisu samotných parametrů kvality, například tvrzením, že se parametr NUC vysílaný v ADS-B verzi 0 již nepoužívá.
Samostatné statistické zpracování se skládá z uvedení celkových počtů zpráv pro jednotlivé hodnoty parametrů kvality,
pravděpodobnostní funkce a aritmetických průměrů. Rozdíly statistik parametrů kvality z jednotlivých oblastí nejsou dostatečně
kvantifikovány. Tyto rozdíly jsou popsány neurčitými formulacemi jako „Ačkoli se svět a Evropa příliš neliší“. Prezentace výsledků
statistického vyhodnocení je nepřehledná.
Postup řešení pro tvorbu metod detekce GNSS rušení není správný. Mnohé z předpokladů, na kterých autor staví metodiku detekce GNSS
rušení nejsou podloženy relevantní a důvěryhodnou literaturou, jedná se čistě o domněnky autora. Autor vůbec nezmiňuje omezení
navržených metod.
Ve zdrojích práce je uvedeno 23 zdrojů, v textu práce je jich však použito pouze 12. Skladba skutečně použitých zdrojů zcela postrádá
odbornou literaturu a vědecké články zabývající se relevantní tématikou. Rozsáhlé pasáže práce zcela postrádají odkazy na zdroje. Práce
neobsahuje seznam zkratek. U některých grafů chybí popis os. Autor se na většinu tabulek a grafů neodkazuje v textu.
V práci chybí logické vazby mezi podkapitolami. Jednotlivé body práce a tvrzení na sebe nenavazují.

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 F a práci nedoporučuji k obhajobě.

Otázky k obhajobě:
1) Jaký význam má rozdělení dat dle nadmořské výšky? Proč byly zvoleny právě hranice FL95 a FL225?
2) Přibližte prosím použitý software pro zpracování dat, a zdali se jedná o SW poskytnutý fakultou, Váš vlastní
nebo kombinaci.

Jméno a příjmení: Ing. Jakub Steiner
Organizace:
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