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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): 

V POŘÁDKU 

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

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

Jelikož jde o historii, chybí více časových nebo historických souvislostí, popřípadě 

časové osy. 

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): 

Jde o autorský kompilát z uvedených zdrojů v seznamu literatury, pro účely 

bakalářské práce v pořádku 

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): 

v pořádku 

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

nezbytný bod posudku): 

Jaký byl vývoj komunikace (telegraf, fonie, frazeologie, hláskovací abeceda, Q-kód, 

vizuální), požívané jazyky, používaná  technologie. 

Co je to gonio? 
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6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Práce byla vypracována z materiálů a zdrojů uvedených v v seznamu, má logickou 

strukturu a návaznosti kapitol na sebe. Práce je pouze popisná, udává stav a 

používané technologie, chybí udání historických souvislostí, popřípadě cílů 

v jednotlivých etapách. Občas jsou uvedeny detaily, které sice byly zajímavé, nicméně 

se používaly velice krátce, protože šlo o slepou uličku. V těchto případech chybí 

časové ohraničení, aby nedocházelo k záměnám s funkční technikou, viz vlečné 

antény a gonio. Jedno byl pokus, druhé se používalo po dlouhou dobu. 

Současný stav a funkce budoucích systémů, obzvláště ADS-B, je popsána nepřesně.   

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

velmi dobře. 
 

  
  

V Ostravě dne 4.6.2013 
  

  
podpis oponenta práce 

 

 


