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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání práce je spíše obtížnější z důvodu multidisciplinárního charakteru práce a integrace do prostředí

leteckého simulátoru.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny. Práce byla rozšířena o testy funkcionality displeje na vybrané skupině

uživatelů.
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Práce je kratší, problematiku však dostatečně pokrývá.
4. Prezentační úroveň předložené práce 82 b. (B)
 Práce má logickou strukturu, rozsah kapitol je v pořádku a kapitoly na sebe navazují. Práce je pro čtenáře dobře

pochopitelná.
5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Po typografické stránce je práce v pořádku. Jazyková stránka práce je velmi dobrá.
6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Literatura obsahuje 35 položek, z toho 5 knižních. Výběr zdrojů je vzhledem k řešené problematice

relevantní. Převzaté informace jsou správně označeny. Převzaté prvky jsou řadně odlišeny. Bibliografické citace
jsou v pořádku.

7. Realizační výstup 88 b. (B)
 Výsledná applikace je poměrně zdařilá. Pozitivně hodnotím provedené testy. Externí komponenty jsou použity v

souladu s jejich licenčními podmínkami.
8. Využitelnost výsledků
 Vzhledem k vytvoření funkční aplikace a integraci protokolu AWCom je možno aplikaci provozovat jako primární

letový displej v prostředí simulátoru AW737NG.
9. Otázky k obhajobě
 Lze displeje použít i pro jiné typy letounů? Pokud ano, co je nutno změnit?
10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 Práce je napsaná přehledně a srozumitelně. Autor prokázal schopnost návrhu a realizace systému pro zobrazení

letových dat. Výstupem práce je funkční aplikace, otestovaná v laboratoři AW737NG. Vzhledem k obtížnějšímu
zadání a velmi dobrým realizačním výstupům navrhuji hodnocení B - velmi dobře.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 1. června 2016
  .................................

podpis
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