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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce sestává ze sedmi kapitol. Vývoj letecké dopravy v České republice a ve světě je
vyčerpávajícím způsobem popsán v kapitole 2, kde jsou popsány počátky letectví, pravidelná letecká
doprava, vývoj letectví během druhé světové války a po ní a také současný vývoj letecké dopravy ve
světě a v ČR.
Třetí kapitola uvádí legislativu v oblasti letecké dopravy. Těžištěm je zákon č. 49/1997 Sb., o
civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, a také, vzhledem k charakteru diplomové práce,
zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Čtvrtá kapitola pojednává o vlivech dopravy na životní prostředí. Je zde popsáno znečišťování
ovzduší, hluk a vibrace, zábor půdy, znečišťování vod a půdy, vliv na ozonovou vrstvu Země,
produkce odpadů a vliv na ptactvo.
Zhodnocení vlivů letiště Leoše Janáčka v Mošnově na životní prostředí je náplní kapitoly 5. Jsou zde
uvedeny základní údaje o letišti (historie letiště, technické údaje), vztah letiště k životnímu prostředí a
rozvoj letiště, kde je uvedeno rozšíření odbavovacích ploch letiště a kolejové napojení letiště na síť
ČD.
Návrhy na snížení zátěže životního prostředí leteckou dopravou jsou náplní šesté kapitoly diplomové
práce.
Struktura diplomové práce odpovídá předepsaným náležitostem daným směrnicí děkana HGF č.
2/2008, ve znění novely, a odpovídá řešenému obsahu, který je uveden v zadání.

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autorka prokázala v rámci zpracování diplomové práce schopnost pracovat samostatně a soustavně.
Byla s vedoucím diplomové práce v úzkém kontaktu a řádně docházela na konzultace.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Práce byla zpracována v plném rozsahu daného zadání. Práce je logicky strukturovaná a jednotlivé
části na sebe navazují vhodným způsobem.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Domnívám se, že diplomantka mohla ještě lépe využít databáze záměrů již posouzených dle zákona
č. 100/2001 Sb., která je provozována Českou informační agenturou životního prostředí (CENIA) na
internetovém portálu agentury.
Jiné připomínky nemám. Práce je po obsahové stránce zpracována kvalitně a ve značném rozsahu.

5. Hodnocení formální stránky.
Autorka diplomové práce prokázala schopnost se dobře odborně vyjadřovat, byť v některých
oblastech lze sledovat určité nepřesnosti (např. v oblasti odpadních vod). Jazyková stránka práce je na
velmi dobré úrovni. Text je dobře srozumitelný i v odborných pasážích. Gramatické chyby a překlepy
se vyskytují jen sporadicky. Práce je logicky strukturována.
Diplomová práce obsahuje obsáhlý seznam použité literatury (87 převážně elektronických pramenů).
Práce dále obsahuje seznam použitých zkratek, seznam obrázků (29), tabulek (8), grafů (6) a příloh
(6), které jsou uvedeny na konci práce.

6. Jaký je způsob využití práce?
Práci mohou využít autorizované osoby v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, neboť
diplomantka ve své práci podává ucelenou informaci o nejčastěji používaných typech letadel, o
některých letištích i o rizicích, která jsou spojena s výstavbou a provozováním těchto zařízení.
Nelze pominout ani osvětový aspekt této diplomové práce - čtenáři se mohou seznámit s
nejdůležitějšími vlivy letecké dopravy na životní prostředí, což je pro veřejnost velmi důležité, neboť
v současné době probíhá mnoho řízení za účelem rozšíření letišť, či jejich úprav, vedoucích ke změně
jejich charakteru (Letiště Praha-Ruzyně, Praha-Kbely), přičemž souhrnných, názorně zpracovaných



materiálů k této problematice je velmi málo.

7. Celkové hodnocení práce.
Diplomová práce je zpracována ve značném rozsahu - 90 stran vlastního textu. Je nutno ocenit
precizní a vyčerpávající zpracování většiny kapitol diplomové práce. Práce se zabývá dnes široce
diskutovaným tématem hodnocení vlivů letecké dopravy na životní prostředí.
Diplomová práce slečny Bc. Veroniky Žižkové prokazuje široký přehled autorky v dané oblasti a je
přínosem k dané problematice.
Z výše uvedených důvodů doporučuji hodnocenou diplomovou práci k obhajobě před komisí pro
státní závěrečné zkoušky oboru Environmentální management.
Práci hodnotím známkou výborně.
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