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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a 

návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové): 

Téma práce je, především pro praxi, velmi aktuální. Protože použití UAS pro měření 

kvality ovzduší, některých případech, zvláště na ostravsku, velmi důležitá. Zadání 

práce je na bakalářskou práci celkem rozsáhlé a splnění vyžaduje velký rozsah práce.    

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 

experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

Dosažené výsledky, prezentované v práci, naznačují na velký rozsah 5 požadovaných 

zásad pro vypracování, které měl autor za úkol.  Skutečnost, že autor analyzoval a 

navrhl řešení a také provedl měření, je určitě pozitivním výsledkem bakalářské 

práce. Autor naplnil všechny body bakalářské práce. 

3. Původnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma 

zpracování, jaká část práce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta): 

Práce je původní, i když podobným řešením se odborníci zabývají i jinde ve světě.  

4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 

FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 

opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 

odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

Práce má požadovanou formální úpravu. Její struktura je logická a přehledná. 

Úprava obrázků a grafů je mimo formát. Použitá literatura nemá normovanou 

formu. 

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 

nezbytný bod posudku): 

1. Popište datový přenos a jeho vlastnosti. 
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2. Popište datový přenos a jeho chování po dobu letu . 

3. Popište technické problémy s instalací komunikačních zařízení.  

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Předložená práce dokládá potřebné odborné znalosti, kladené na absolventa 

bakalářského studia. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

velmi dobře. 
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