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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): 

Diplomant ve své práci reagoval na aktuální potřeby pracoviště při návrhu nového 

vizualizačního systému letového simulátoru instalovaného na ÚLD, zadání práce je 

přiměřeně časově i odborně náročné úrovni diplomové práce.  

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

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

Student v rámci zpracování DP provedl jak nezbytné výpočty návrhu zobrazovacího 

systému, tak zhotovil základní výkresovou dokumentaci pro její zhotovení, podle 

které byl nový vizualizační systém také vyroben a nainstalován. 

3. Přístup studenta k řešení práce (stupeň samostatnosti, využívání konzultací apod.): 

Student přiměřeně využíval konzultace s vedoucím DP, při jejím zpracování byl 

maximálně samostatný. 

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): 

DP plně odpovídá Zásadám pro vypracování DP, práce je logicky uspořádaná a 

přehledná, vyskytuje se zde pouze pár drobných gramatických chyb a nepřesností.  

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

nezbytný bod posudku): 

Jaká další vylepšení vizualizačního systému tohoto simulátoru by byla v současnosti 

smysluplná v případě zajištěných finančních prostředků ? 
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6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě a proč): 

Hodnocená DP svědčí o vynikajících znalostech studenty v dané problematice a o 

výborných schopnostech uplatnit je v praxi. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
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