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Student zapracovával připomínky vedoucího práce:

Hodnocení struktury a obsahu práce:

Cíl práce je stanoven v souladu s názvem a zásadami pro 

zpracování práce:

Jednotlivé části práce na sebe logicky navazují:

Rozsah práce odpovídá stupni odborné práce a 

zpracovávanému tématu:

Práce se zdroji:

Student využíval dostatečné množství informačních 

zdrojů vztahujících se k tématu:
Student prokázal schopnost pracovat s použitými 

informačními zdroji:

Student využíval znalosti získané během studia na DFJP:

Student v práci používal správnou odbornou 

terminologii vycházející z řešené oblasti:
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přílohami:

V práci se vyskytují gramatické a pravopisné chyby:
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Práci hodnotím celkově stupněm
Celkové hodnocení (známku stanovuje vedoucí BP se zohledněním výše uvedeného dílčího hodnocení)

Využití poznatků a informací získaných ze studia  a z praxe:

-

Celou práci zpracovala studentka samostatně bez konzultací s vedoucím práce. Práce je dobře členěná, avšak v některých částech mohla 

být zpracována do větších detailů. Rovněž část s návrhem řešení problémů mohla být obsáhlejší a podrobnější. Kladně hodnotím osobní 

pozorování a získání informací autorkou přímo z praxe. Po jazykové stránce je práce silně pod průměrem. Vyskytují se v ní ve velkém 

množsví jak hrubé gramatické chyby a chyby v interpunkci, tak i chyby ve stavbě vět a ve slovosledu. Obrázek 18 (s naloženými paletami) 

chybí a další číslování obrázků je posunuté.

Jak se zvětšením SRA zvýší bezpečnost leteckého provozu (viz odstavec Bezpečnost prostoru pro kontrolu zboží na straně 41)?


