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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Předložená bakalářská práce má rozsah 43 stran uceleného textu a 3 stran příloh. Obsahuje
hlavní části, jm. úvod, teoretická část, praktická část a závěr, které se zabývají aktuální
problematikou moderních bezpilotních prostředků logistiky. Po formální stránce práce
vykazuje nedostatky, jm. strany 21, 29, 31 a 51. Seznam použité literatury a seznam
obrázků rovněž vykazuje formální nedostatky.
V bakalářské práci nejsou uvedeny metody řešení analytické části – např. analýza textu
– rešerše, dotazníkové šetření, strukturovaný rozhovor či obecný tabulkový a grafický
aparát. Dále chybí v teoretické části obecný popis problematiky tvorby modelu a
modelování. V praktické části – analytické části chybí analýza výrobců bezpilotních
prostředků (dronů) a technická specifikace. Rovněž v praktické části není uveden resp.
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vytvořen model použití dronů u městské policie a dalších složek města, tedy není
naplněn 3. bod zásad pro vypracování bakalářské práce.
Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. Definujte pojmy metoda, metodika a metodika zpracování bakalářské práce.
2. Proč v teoretické části práce neuvádíte obecný popis metod a problematiky
modelování?

Klasifikace oponenta bakalářské práce: F - nedostatečně
Práci doporučuji přepracovat, spíše se jedná o rešerši než o bakalářskou práci.

V Uherském Hradišti dne 26. 5. 2017
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