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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): 

Závěrečná práce řeší problematiku přehledu vývoje poskytování služeb ŘLP v ČR od 

počátku letectví do dneška, která je aktuální  především z pohledu současného 

bouřlivého technologického vývoje v této oblasti. Práce svým rozsahem a náročností 

odpovídá požadavkům bakalářské práce. 

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

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

Autorka v rámci řešení BP shrnula z dostupných zdrojů dosavadní vývoj v oblasti 

poskytování služeb ŘLP v ČR od počátku letectví do dnešních dnů s výhledem pro 

nejbližší léta, práce může bý využita úvod v rámci výuky předmětu Řízení letového 

provozu.  

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

Studentka pracovala samostatně, tvůrčím způsobem aplikovala připomínky 

vedoucího práce. 

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 splňuje formální náležitosti bakalářské práce, k vlastnímu zpracování mám 

pouze následující připomínky: 

- nevhodné použití výrazů "hnala" a "se tlačilo" v prvním odstaci Úvodu na str. 8 
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5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 

nezbytný bod posudku): 

V Úvodu na str. 8. uvádíte, že za bezpečnost letecké dopravy z velké části odpovídají 

piloti, řídící letového provou a technici údržby - máte na mysli leteckou dopravu jako 

celek, nebo letecký provoz ? 

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

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

Práce svědčí o velmi dobrých odborných znalostech studentky a jejích schopnostech 

samostatně zpracovávat zadanou problematiku. Praci doporučuji k obhajobě. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
 

  
  

V Ostravě dne 05.06. 2013 
  

  
podpis vedoucího práce 

 

 


