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1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autorka prokázala v rámci zpracování diplomové práce schopnost samostatně pracovat. Byla s
vedoucím diplomové práce v kontaktu a docházel na konzultace.

2. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Struktura diplomové práce odpovídá předepsaným náležitostem a  obsahu, který je uveden v zadání.
Hodnocená diplomová práce popisuje hodnocení vlivů letišť na životní prostředí. Sestává ze sedmi
kapitol včetně úvodu a závěru. Ve druhé kapitole je charakterizován vývoj letectví, výstavby letišť a
celková struktura letiště. Ve třetí kapitole je uvedena legislativa týkající se letecké dopravy a letišť v
České republice. Ve čtvrté kapitole je prezentován popis pražského Ruzyňského letiště a jeho vlivů
na životní prostředí. Pátá kapitola pak uvádí popis vlivu Letiště Brno Tuřany na životní prostředí.
Šestá kapitola zahrnuje zhodnocení vlivů uvedených dvou letišť na životní prostředí a návrhy na
snížení jeho zatížení. Závěr práce obsahuje shrnutí vlivů a návrhů týkajících se životního prostředí.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Práce byla zpracována v rozsahu daného zadáním. 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.

5. Hodnocení formální stránky.
Autorka diplomové práce prokázala schopnost se odborně vyjadřovat. Jazyková stránka práce je na
dobré úrovni. Text je dobře srozumitelný i v odborných pasážích. V textu diplomové práce se
objevují pravopisné chyby a překlepy.
Diplomová práce obsahuje obsáhlý seznam použité literatury (57 převážně elektronických pramenů).
Jsou citovány převážně české internetové zdroje, počet citovaných zahraničních zdrojů je minimální.
Práce dále obsahuje v úvodu seznam zkratek, v závěru pak seznam obrázků (11). Diplomová práce
obsahuje v závěru také dvě další přílohy.

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 některých letištích i o rizicích, která jsou
spojena s výstavbou a provozováním těchto zařízení ve vztahu k životnímu prostředí.
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.
Hodnocená diplomová práce je zpracována v rozsahu 59 stran vlastního textu. Pozitivně je nutno
hodnotit také správné citování použitých pramenů.
Diplomová práce slečny Bc. Jany Kučerové prokazuje 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.
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