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PČ Název Navrhuje Garant Zájemce 

1 Mezinárodní úmluvy a dohody v oblasti mezinárodního civilního 

letectví 
Chlebek 

 
 

2 Požadavky pro vzdělávání dopravních pilotů v předmětu 
Letecký zákon a předpisy  

Chlebek 
 

 

3 Principy a pravidla přidělování značek státní příslušnosti a 

rejstříkových značek civilních letadel  
Chlebek 

 
 

4 Problematika požadavků letové způsobilosti civilních letadel  Chlebek   

5 Problematika pravidel létání v oblasti civilního letectví Chlebek   

6 Problematika usnadňování formalit v oblasti civilního letectví  Chlebek   

7 Kompresorový systém moderních turbodmychadlových motorů Šplíchal M.   

8 Modelování termodynamických parametrů malého proudového 
motoru a jejich vizualizace  

Šplíchal M. 
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Mezinárodní úmluvy a dohody v oblasti mezinárodního civilního letectví 

International conventions and agreements in the field of international civil aviation 
 
Druh práce: BP 

Tematický okruh: Provoz letadel  

Garant: Jiří Chlebek 

Charakter práce:  Rešerše 

Účel práce: Vzdělávání, Studijní podklady 

Forma práce: Průvodní zpráva 
 
Charakteristika problematiky úkolu: 

Česká republika, jako člen ICAO, je vázána celou řadou mezinárodních úmluv a dohod v 

oblasti mezinárodního civilního letectví, jež jsou nutné pro realizaci obchodní letecké 

dopravy. 

 

Cíle, kterých má být dosaženo: 

Vytvořit ucelený přehled a stručnou charakteristiku mezinárodních úmluv a dohod v oblasti 

mezinárodního civilního letectví, jimiž je ČR vázána. 

 

Požadavky pro vzdělávání dopravních pilotů v předmětu Letecký zákon a předpisy  

Education Requirements of the Air Law and Regulations for Air Transport Pilots 

 

Druh práce: BP 

Tematický okruh: Provoz letadel  

Garant: Jiří Chlebek 

Charakter práce:  Rešerše 

Účel práce: Vzdělávání, Studijní podklady 

Forma práce: Průvodní zpráva 

 

Charakteristika problematiky úkolu: 

Úkol je zaměřen na porovnání stávajících požadavků pro výcvik dopravních pilotů s 

požadavky nových evropských předpisů JAR FCL-1 a JAR FCL-2 resp. PART FCL a 

vymezení příslušných odlišností. 

 

Cíle, kterých má být dosaženo: 

1. Náplň předmětu dle osnovy uvedené v předpisech JAR-FCL 1 a JAR-FCL 2, 

Amendment 2 

2. Specifikace náplně předmětu dle původních Learning objectives (jen stručná 

charakteristika) 

3. Náplň předmětu dle osnovy uvedené v předpisech JAR-FCL 1 a JAR-FCL 2, 

Amendment 5 (je uvedena jen velmi stručná charakteristika na úrovní podkapitol), 

4. Podrobná specifikace náplně předmětu dle nových Learning objectives a vytvoření 

nové osnovy předmětu na rozlišovací úrovni dle bodu 1. 

5. Porovnání s požadavky PART FCL 
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Principy a pravidla přidělování značek státní příslušnosti a rejstříkových značek 

civilních letadel  

Principles and rules for allocation of marks of nationality and registration marks of 

aircraft 

 

Druh práce: BP 

Tematický okruh: Provoz letadel  

Garant: Jiří Chlebek 

Charakter práce:  Rešerše 

Účel práce: Vzdělávání, Studijní podklady 

Forma práce: Průvodní zpráva 

 

Charakteristika problematiky úkolu: 

Identifikace letadel je realizována na základě přidělené značky státní příslušnosti a rejstříkové 

značky. Jejich aplikace a použití se řídí mezinárodními pravidly a požadavky. 

 

Cíle, kterých má být dosaženo: 

Vytvoření uceleného přehledu o způsobu použití a aplikace značek státní příslušnosti a 

rejstříkových značek v civilním letectví. 

 

 

Problematika požadavků letové způsobilosti civilních letadel  
The requirements of the airworthiness of aircraft  

 

Druh práce: BP 

Tematický okruh: Provoz letadel  

Garant: Jiří Chlebek 

Charakter práce:  Rešerše 

Účel práce: Vzdělávání, Studijní podklady 

Forma práce: Průvodní zpráva 

 

Charakteristika problematiky úkolu: 

Problematika týkající se požadavků kladených na letadlovou techniku z hlediska letové 

způsobilosti, je spojena s příslušnými legislativními dokumenty. Bez dodržení těchto 

požadavků, nemůže být letadlo nebo výrobek letadlové techniky provozován pro civilní účely. 

 

Cíle, kterých má být dosaženo: 

Cílem práce je shromáždit veškeré dokumenty specifikující požadavky pro získání a 

zachování osvědčení letové způsobilosti letadel a výrobků letadlové techniky pro civilní 

letectví a zpracovat tento materiál do ucelené podoby. 
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Problematika pravidel létání v oblasti civilního letectví  

The flying rules of the civil aviation 

 

Druh práce: BP 

Tematický okruh: Provoz letadel  

Garant: Jiří Chlebek 

Charakter práce:  Rešerše 

Účel práce: Vzdělávání, Studijní podklady 

Forma práce: Průvodní zpráva 

 

Charakteristika problematiky úkolu: 

Problematika pravidel létání je jednou z oblastí, ve které je ČR vázána mezinárodními 

postupy a dohodami. Tyto postupy se týkají celé řady činností spojených s provozováním 

letadlové techniky ve vzdušném prostoru ČR na základě principů uplatňovaných rovněž v 

mezinárodním leteckém provozu. 

 

Cíle, kterých má být dosaženo: 

Vytvořit ucelený přehled a stručnou charakteristiku dané problematiky ve vztahu 

k podmínkám využívání vzdušného prostoru ČR . 

 

 

Problematika usnadňování formalit v oblasti civilního letectví  

The issue of facilitating formalities in the civil aviation  

 

Druh práce: BP 

Tematický okruh: Provoz letadel  

Garant: Jiří Chlebek 

Charakter práce:  Rešerše 

Účel práce: Vzdělávání, Studijní podklady 

Forma práce: Průvodní zpráva 

Charakteristika problematiky úkolu: 

Problematika zjednodušování formalit je jednou z oblastí, ve které je ČR vázána 

mezinárodními postupy a dohodami. Tyto postupy se týkají celé řady činností spojených s 

provozem a odbavením letadla v mezinárodním leteckém provozu. 

 

Cíle, kterých má být dosaženo: 

Vytvořit ucelený přehled a stručnou charakteristiku dané problematiky v oblasti 

mezinárodního civilního letectví, v kontextu ČR. 
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Kompresorový systém moderních turbodmychadlových motorů 

 

Druh práce: BP 

Tematický okruh: Provoz letadel  

Garant: Miroslav Šplíchal 

Charakter práce:  Rešerše 

Účel práce: Vzdělávání, Studijní podklady 

Forma práce: Průvodní zpráva 

Charakteristika problematiky úkolu: 

Identifikace oblastí, které budou dále zlepšovány.  

 

Cíle, kterých má být dosaženo: 

Bude doplněno 

 

 
 

Modelování termodynamických parametrů malého proudového motoru a jejich 

vizualizace  

 

Druh práce: BP 

Tematický okruh: Provoz letadel  

Garant: Miroslav Šplíchal 

Charakter práce:  Rešerše, (počítačová) simulace, teoretická analýza 

Účel práce: Vzdělávání, Studijní podklady 

Forma práce: Průvodní zpráva 

Charakteristika problematiky úkolu: 

(model v Maltabu nebo Pythonu)  

 

Cíle, kterých má být dosaženo: 

Bude doplněno 

 

 


