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1.) Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Předložená diplomová práce naplňuje rozsah stanovený v zadání práce. Úkoly, které si 
diplomantka vytyčila, jsou splněny. 

2.) Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti 
jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 

Hodnocená práce je členěna do sedmi kapitol. Text na sebe vhodným způsobem navazuje. 
S výjimkou kapitoly č. 4 je text koncipován přehledně a je v něm patrná obsahová linie. 

3.) Základní zhodnocení závěrečné práce. 

Práce obsahuje náležitosti dané směrnicí děkana HGF č. 1/2008. Věcně obsahuje správná data, 
přičemž diplomantka vycházela převážně z podkladů získaných z elektronických informačních zdrojů 
(internet), což lze vzhledem k dynamickému vývoji v oblasti letecké dopravy a posuzování jejího 
vlivu na životní prostředí považovat za akceptovatelné. 

Vzhledem k rozsahu práce je poměrně krátká praktická část, ve které by diplomantka prezentovala své 
osobní poznatky resp. své návrhy ke kompenzaci negativních vlivů letecké dopravy na životní 
prostředí a veřejné zdraví.  

4.) Jiné poznatky, kritické připomínky. 

S obecnými závěry, které diplomantka uvádí v kapitole č. 6 lze souhlasit. V rámci této kapitoly byly 
použity i prameny, které dnes již nejsou relevantní, a to zejména v problematice hluku, jenž je dále 
vyhodnocován jako dominantní noxa. Diplomantka dále hojně využívá Stanovisko MŽP ze dne 
26.11.2011 k záměru „Paralelní RWY 06R/24L“, které obsahuje i četná doporučení, jež nejsou 
v předkládané diplomové práci popsána. Charakter práce je tedy pouze popisný. 

K citovaný pramenům mám ještě jednu formální výtku, a to uvádění neplatných právních předpisů: 
dříve platné nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
bylo nahrazeno nařízením vlády č. 272/2011 Sb., které nabylo účinnosti od 1.11.2011. Uvedená 
nařízení vlády se v problematice hluku z letecké dopravy neliší stanovenými limity, proto uvádím tuto 
záležitost pouze jako výtku formální, nikoli věcnou. 

Po odborné stránce je možno vytknout místy nepříliš přesné vyjadřování, a používání nepřesných 
termínů (např. záměna jednotlivých dokumentů použitých v procesu EIA, tedy Dokumentace a 
Posudku). Při obhajobě prosím o zodpovězení následující otázky, která vyplynula z textu: 



V části popisující vliv letecké dopravy z hlediska hluku a vibrací je uvedeno, že existují ochranná 
hluková pásma. Proč a kým jsou tato pásma vyhlašována? Je nějak omezena stavební činnost 
v těchto pásmech? Jak? 

5.) Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky? 

Práce má pouze hodnotící charakter, a jako taková nepřináší nové poznatky. Smyslem práce je na 
základě zjištěných faktů vyhodnotit environmentální dopady letecké dopravy na životní prostředí, 
a veřejné zdraví. 

Podkladem pro sepsání práce je pestrá škála podkladů, a práce jako taková má široký informační 
základ (od historie letectví a letišť, přes deskripci možných impaktů letišť na jednotlivé složky 
životního prostředí, po uvedení závěrů z ukončených procesů posuzování vlivů na životní prostředí dle 
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění). 

Práce se zabývá tématem široce diskutovaným, o němž jsou velmi často psány články v populárně-
naučných periodikách. Z tohoto úhlu pohledu by bylo vhodné, kdyby diplomantka více konkretizovala 
popisované vlivy, a doplnila je o číselná hodnocení. Ve zmiňovaném procesu EIA pro paralelní RWY 
06R/24L jsou použity odborné studie (hluková a rozptylová studie, autorizované posouzení vlivu na 
veřejné zdraví), které poskytují přesné údaje, které bylo možné v práci využít pro zvýšení hodnoty 
prezentovaných závěrů. 

6.) Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

Diplomantka vycházela z celé řady pramenů (57 zdrojů), a to jak průběžně aktualizovaných (zejména 
z internetových zdrojů), tak z periodik a odborné literatury. Rozsah těchto pramenů je pro sepsání 
diplomové práce dostatečný. Pozitivně hodnotím poměrně kvalitní uvádění citací. Všechny citované 
zdroje jsou uvedeny v seznamu literatury, který je zařazen v textu na stranách 60-64. Pozitivně 
hodnotím též oddělené uvedení českých a cizojazyčných zkratek. 

Za nedostatek lze považovat absenci cizojazyčných pramenů, ať už tištěných nebo elektronických.  

Z hlediska použitých pramenů bych diplomantce vytkl absenci podkladů přímo diskutovaných 
v procesu EIA, tedy Dokumentace (dle přílohy č. 4 zákona 100/2001 Sb., v platném znění) a Posudku 
(dle přílohy č. 5 zákona). Stanovisko, kterým proces EIA končí, je sice výsledným dokumentem 
procesu posuzování vlivů, avšak v Dokumentaci a Posudku dochází k deskripci a následné diskusi 
zjištěných výsledků, což poskytuje širší informaci o hodnoceném záměru. 

7.) Hodnocení formální stránky 

Diplomová práce Bc. Jany Kučerové je po formální stránce zpracována v lehce podprůměrné kvalitě. 
V textu se objevuje celá řada pravopisných chyb. Některé odstavce popisných kapitol (kapitoly č. 3-5) 
jsou vloženy v nepatřičném pořadí, takže čtenář často ztrácí přehled o popisované skutečnosti. 

Práce obsahuje všechny povinné prvky: titulní strana, autorské prohlášení, anotace, obsah, seznam 
použitých zkratek, seznam použité literatury, seznam obrázků, tabulek a přílohy, označení příloh. 

8.) Jaký je způsob využití práce? Jsou výsledky práce prakticky využitelné, resp. jsou již 
využívány? Doporučujete výsledky práce publikovat? 

Téma rozšiřování ploch letecké dopravy, popřípadě úprava ploch stávajících, je celospolečensky velmi 
diskutovaným tématem, nejen ve vztahu k recentně (r.2012) probíhajícím procesům EIA. 



Práce může sloužit zejména pro prvotní orientaci osob účastnících se procesu EIA jako tzv. dotčená 
veřejnost. Hlubší seznámení s problematikou možných vlivů na životní prostředí však práce bohužel 
nenabízí, a to zejména z důvodu absence uceleného přehledu legislativou stanovených limitů. 
Posuzovaná diplomová práce v sobě obsahuje zestručněné závěry ukončených procesů EIA (z roku 
2011 – paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha-Ruzyně), které poskytují základní informaci o možných 
vlivech připravovaných letišť na životní prostředí. 

Publikace výsledků práce není vzhledem k charakteru práce (deskriptivní) možná. 

9.) Celkové hodnocení práce. 

.Problematika posuzování vlivů letišť na životní prostředí byla jedním z významných témat, které se 
v procesu EIA diskutovaly v průběhu roku 2011. Stanovisko Ministerstvem životního prostředí 
vydané dne 26.11.2011 k záměru „Paralelní RWY 06R/24L“ je velmi významným dokumentem, který 
byl diplomantkou vhodně zapracován do předkládané diplomové práce. Na druhou stranu je nutné 
zmínit, že věcná podstata procesu EIA se neomezuje jen na parametry diplomantkou popsané, ale 
zahrnuje širší škálu parametrů, z nichž může posuzovatel vycházet. 

I přes výše uvedené výtky práci doporučuji k obhajobě. 

V Hlučíně dne 18. 5. 2012 

 

       ……………………………………………….. 
Ing. Aleš Hanslík 


