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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a 

návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové): 

Autor se v bakalářské práci zabývá popisem, rozborem a analýzou výročních a 
tiskových zpráv regionálních civilních letišť v ČR. Dále lehce popisuje ekonomický 
princip fungování letišť a v závěrečné kapitole odhaduje budoucí vývoj leteckého 
trhu každého letiště jednotlivě.  Zadání hodnotím jako středně obtížně.   

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 

experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

Práce podává souhrnný pohled  na regionální civilní letiště v ČR.  Autor v úvodní 
kapitole všeobecně seznamuje čtenáře jak s historií, tak současným stavem 
regionálních letišť. Následně analyzoval informace především z výročních a tiskových 
zpráv jednotlivých subjektů, které zpracoval do jednotlivých grafů. Čtenář se tak 
může relativně rychle seznámit s akutálním stavem a provozními výsledky 
jednotlivých letišť. Autor však mohl svůj rozsah rozšířít, co se týče zpracováných let, 
poté by tato kapitola měla větší vypovídací hodnotu. Nicméně na závěr student uvádí 
výsledky vybraných ekonomických a výkonových ukazetelů za 6 leté období, což 
poskytne čtenářům širší pohled na naše regionální letiště. Autor splnil rozsah 
bakalářské práce a zpracoval jednotlivé body zadání. 

3. Přístup studenta k řešení práce (stupeň samostatnosti, využívání konzultací apod.): 

Student z velké části pracoval samostatně, přičemž využíval literaturu a internetové 
zdroje uvedené v použité literatuře. 
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4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 

FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 

opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 

odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

Předpokládám, že autor se při psaní bakalářské práce řídil "Zásadami pro 
vypracování závěrečné práce" stanovené VŠB-TUO. Autor správně cituje použitou 
literaturu. Grafická stránka je na dobré úrovní. Práci bych po formální stránce 
hodnotil průměrně, vzhledem k tomu, že lze najít několik gramatických chyb, 
překlepů a hovorových výrazů. 

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 

nezbytný bod posudku): 

Myslíte si, že je opravdu velkou slabinou letiště Ostrava nedokonalá infrastruktura 
v porovnání s letištěm Katowice?   

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě a proč): 

Práce svědčí o odborných znalostech studenta a schopnostech samostatně 
zpracovávat zadanou problematiku. Praci poporučuji k obhajobě. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

velmi dobře. 
 

  
  

V Ostravě dne 05.06.2012 
  

  podpis vedoucího práce  
 


