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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 diplomové práce se zabývá neustále aktuálním tématem bezpečnosti v letectví, 

který má nezpochybnitelnou návaznost na praxi. Rozsah a téma práce odpovídá 

časově i odborně požadavkům na zpracování diplomové práce.  

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

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

Hlavním přínosem DP je vytvoření výukového programu na téma Bezpečnostní 

management v letectví - část pozemní, který bude využit jak při výuce příslušného 

předmětu, tak pro vzdělávání zájemců z profesní praxe. 

3. Původnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma 

zpracování, jaká část práce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta): 

Obsah odborných textů je z principu kompilát z dostupných zdrojů, který je 

minimálně doplněn vlastními poznatky a postřehy studenta, hlavní cíl práce - návrh a 

realizace výukového programu - je převážně vlastním dílem studenta. 

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): 

DP odpovídá formálním zásadám pro vypracování diplomové práce, k práci mám 

následující výhrady: 

-  většina obrázků nemá u sebe uvedený zdroj, přestože evidentně nejsou dílem autora 

práce 
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- číslování literárních zdrojů na str. 70 má opakující se čísla, které mohou mást 

čtenáře při dohledávání odkazů zdrojů v textu  

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

nezbytný bod posudku): 

1. v DP na více místech (např. str. 13) používáte současně pojmy "kvalita" a 

"bezpečnost", jaký je mezi nimi vztah, eventuelně rozdíl v kontextu tématu Vaší 

práce, je možné říci, že kvalita = bezpečnost ? 

2. V DP dále používáte pojem "spolehlivost", existuje rozdíl mezi spolehlivostí 

techniky a spolehlivostí člověka, pokud ano, tak jaký ? 

3. Jak souvisí obrázky uvedené v kap. 2.7. s "Národním bezpečnostním 

managementem" ? 

4. Můžete rozklíčovat zkratky uvedené v popiskách bloků poslední úrovně diagramu 

na str. 33 a jak souvisí se způsobem řízení letiště ?  

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

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Předložená práce svědčí o dobrých odborných znalostech a schopnostech diplomanta, 

bohužel se student nevyvaroval nedostatků, které snižují úroveň DP.  

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

dobře. 
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