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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): 

Problematika řešené práce je vysoce aktuální, vzhledem k současnému stavu 

leteckého provozu ve světě. Výsledky práce je možné aplikovat při výuce všech 

leteckých specializací v magisterském studiu.   

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

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

Podle zadání splnil  požadavky kladené na diplomovou práci. Student zpracoval 

podkladový materiál i výukový program pro výuku předmětu Bezpečnostního 

manažmentu v letectví, s doplněním video prvků, s demonstrací problematiky 

bezpečnostní management v letectví. Nedostatkem je strohost programu a 

zjednodušenost problematiky a nutnost napojení na internet, z důvodu využívání 

videí z internetu.  

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

Student pracoval samostatně  a také využíval konzultace.   

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): 

Práce odpovídá formálním náležitostem a má dobrou úroveň. 
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5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 

nezbytný bod posudku): 

Popište základní téze pro zpracování výukového materiálu "Bezpečnostní manažment 

v letectví ".  

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

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

Student prokázal dostatečné znalosti z oboru letecké dopravy z problematiky 

bezpečnostního manažmentu v letectví. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

dobře. 
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