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Byla jsem pověřena zpracovánim posudku na předmětnou bakalářskou práci a v souladu
s poskytnutou osnovou posudku bakalářské práce hodnotit zejména:

úplnost práce z hlediska požadavků zadání,
Bakalářská práce vypracovaná slečnou Adélou Kozovou je v souladu s požadavky
uvedenými v zadání a má přiměřený rozsah 56 stran textu odbomé zprávy. Kromě
úvodu a závéruje práce členěna do sedmi kapitol. Posluchačka v souladu s požadavky
uvedenými v zadání BP zpracovala na základě literatury a informačních zdrojŮ
současný stav poznání v oblasti vývoje, legislativy a postupů používaných při
využiv áni práškovacích letadel.
V sedmé kapitole slečna Kozová provedla souhrnné zhodnocení kladů a zápori
využiv ání práškovacích letadel.

zda bakalař postupoval samostatně a aktivně.
Studentka postupovala při zpracováni bakalářské práce aktivně. Nastudovala si

potřebnou literaturu a problematiku rovněž konzultovala s odborniky zpraxe.

jak bakalář qlužil podklad}, získané v praxi a z odborrré literatur},.

V teoretické části práce diplomant prokázal dobrou schopnost zpracováni problematiky

z uvedené literatury. Práce svým obsahem i grafickou úrovní odpovídá požadavkŮm kladeným

na bakalářskou práci, formální stránka bakalářské práce je dobrá. Práce je doplněna

dostatečným množstvím obrázků a tabulek.

jaká je odborná úroveň bakalářské práce a její přínos pro obor.

bJkoue je předložená práce po odborné stránce na dobré úrovni. Jako přínosnou Část

bakalářské práce lze hodnotit zejména sedmou část, kde je uvedeno závéreóné shrnutí

výhod a nóvýhod použití práškovacích letadel ve srovnání s traktory v zemědělství

z pohledu jejich environmentálních dopadů.

vidá konnÝm

nÁtarru ptáce splňuje obsahové požadavky zadáni bakalářské práce, tak i všechnY

formální náležitosti dané příslušnou směrntcí IJniverzity Pardubice. Bakalářská práce

odpovídá zákonným ustanovením a předpisům.

vhodné

Or€t"á'rí řešení vhodné pro autorské osvědčení nebo patent práce neobsahuje,

Vzhledem k tomu, že posluchačka Adéla Kozová splnila všechny body zadání bakalářské

práce, doporučuji práci k obhajobě. Předloženou výslednou práci, posluchaČky PřístuP
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k zpracov ání bakalářské
klasifikačním stupněm

V Pardubicích 13. 6.2015

a její schopnost zpracování

vÝnonnĚ.

odborného textu hodnotím


