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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): 

Bakalářská práce se zabývá problematikou prostorové navigace (RNAV) a jejím 
využitím v letecké technice. Autor na úvod stručně popisuje současný stav prostorové 
navigace a formuluje její hlavní cíle. Dále se zaobírá jednotlivými navigačními 
prostředky, vnitřní strukturou a typy prostorové navigace. V závěru autor 
popisuje navigační hardware, zobrazovací a řídící jednotku letadla Boeing 737 a její 
základní ovládací možnosti. Zadání práce hodnotím jako středně obtížné. 

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

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

Práce podává souhrnný pohled na prostorovou navigaci, především z pohledu 
uživatele, tedy pilota. Obsah bakalářské  práce by bylo možné využit při výuce 
studentů Ústavu letecké dopravy. V práci postrádám kapitolu o právních a 
normativních nařízeních příslušných úřadů, která je zmíněna v úvodní anotaci. 
Nedostatkem práce je absence výukového programu, který měl být dle zadání její 
součástí. Vytvoření tohoto programu by bylo jistě větším přínosem, než pouhá textová 
část 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 rozdělena do šesti hlavních kapitol, vyjma stanovení a vyhodnocení cílů. 
Jednotlivé kapitoly na sebe vhodně navazují, jsou uspořádány v logickém sledu. 
Autor bohužel necitoval použité zdroje v textu, proto jen odhaduji, že kapitola 
zabývající se navigačním hardwarem je ryze autorská a její úroveň odpovídá tomu, 
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že autor se o problematiku zajímá a má v této oblasti přehled. Zbývající části, které 
byly převzaty z uvedených zdrojů jsou kvalitně a přehledně zpracovány.  

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 je přehledná, takže čtenář nemá žádný problém se v tématu orientovat. 
Odpovídá formálním náležitostem, grafická stránka mohla být lépe propracována. 
Jak již bylo zmíněno, autor opomněl uvést citace v textu, ačkoli má v práci uvedené 
veškeré zdroje, ze kterých čerpal. 

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

nezbytný bod posudku): 

Myslíte si, že v budoucnu dojde k zavedení požadované navigační výkonnosti RNP - 
RNAVna veškeré fáze letu? Definujte technické požadavky či vybavení, které by bylo 
zapotřebí.  

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

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Předložená práce svědčí o dostatečných odborných znalostech. Práci i přes některé 
výhrady doporučuji k obhajobě. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

dobře. 
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