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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Práce neodpovídá striktně zásadám pro vypracování, avšak obsahuje informace, které odpovídají
oficiálnímu zadání.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Jednotlivé kapitoly na sebe navazují.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Práce je členěna do sedmi kapitol. Od první kapitoly po závěr má práce 96 stran. V první kapitole
autorka vysvětluje základní pojmy. V druhé kapitole se autorka zabývá legislativou letecké dopravy a
postupy řízením letového provozu. Ve třetí kapitole jsou zmíněny mezinárodní úmluvy. Čtvrtá
kapitola popisuje vlivy letecké dopravy na životní prostředí. Pátá kapitola zmiňuje vliv letecké
dopravy, konkrétně na letišti Leoše Janáčka v Mosnově. V závěru jsou uvedené návrhy a opatření.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Jako výtku bych uvedela, že autorka nesprávně uvádí popisy tabulek, obrázku a grafů. Není uvedena
zkratka ATC v seznamu zkratek, rovněž bych uvedela, že autorka uvádí zkratky v názvech kapitol.
Nadpisy neodpovídají oficiálnímu zadání.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Autorka vypracovala dotazník a výsledky prezentuje v grafech.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Autorka cituje celkem 53 pramenů. Převážná část je tvořena internetovými zdroji. Autorka ne vždy
správně cituje.

7. Hodnocení formální stránky.
Po formální stránce se v práci vykytuje mnoho gramatických chyb. Rovněž po slylistické stránce jsou
věty špatně postaveny. Autorka se neodborně vyjadřuje. Nepoužívá pevnou mezeru.

8. Jaký je způsob využití práce?
Část práce by se po jazykové korektuře mohla publikovat.

9. Celkové hodnocení práce.
Práci doporučuji k obhajobě.
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