
HODNOCENÍ LETOUNU BOEING 737 NA TRHU 

DOPRAVNÍCH LETADEL

Bakalářská práce zabývající se společností

Boeing a jejím nejprodávanějším letadlem

Boeing 737 zkoumá, jak je tento produkt

vnímán širokou veřejností a zároveň i odborníky

z pohledu spolehlivosti a bezpečnosti.

V teoretické části je představen výrobce Boeing,

jeho nejúspěšnější letoun a především to,

jak se tento stroj v průběhu času vyvíjel.

Praktická část je tvořena dotazníkovým

šetřením a také rozhovory s českými piloty.

Cílem práce je zjistit, jak lidé hodnotí společnost

Boeing a již zmíněný B737. Na základě zjištění

jsou představena doporučení, která mohou vést

ke zlepšení vnímání míry bezpečnosti u tohoto

výrobku, jehož dobrá pověst byla v průběhu

posledních let výrazně zpochybněna.
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English summary

The bachelor thesis deals with the Boeing

company and its best-selling aircraft,

the Boeing 737. It describes how is the product

perceived by the public and experts in terms

of reliability and safety. The theoretical part

introduces the Boeing Company, its most

successful aircraft, and how this aircraft evolved

during the time. The practical part contains

a questionnaire survey and interviews with

Czech pilots. The main goal of the thesis is to

find out how people feel about the Boeing

company and the B737. Based on the findings,

some recommendations may lead to an

improvement in the perception of the safety

performance of this product, whose reputation

has been in danger over the last few years.

Výsledky

Závěr

Vyhodnocení ukazuje, že letoun B737 MAX

rozhodně neřekl své poslední slovo

a společnost Boeing se právě díky tomuto stroji

může dostat z krize, kterou započalo uzemnění

letounů v roce 2019. Nejdůležitějším faktorem

je to, že cestující mají ve značku Boeing stále

důvěru, nebojí se využívat produkty společnosti,

hlavně pak B737 Navíc piloti, kteří jsou

za jednotlivé přelety odpovědní, jsou s novými

Boeingy nadmíru spokojeni a ani v nejmenším

případě nepochybují o kvalitě, spolehlivosti

a bezpečnosti tohoto letounu. Boeing 737 MAX

má předpoklady k tomu, aby vyměnil B737-800

z generace NG na příčce nejprodávanějšího

letounu všech dob a dostal společnost Boeing

opět do ziskových časů.
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Vliv havárií B737 MAX na vnímání cestujících

České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií.


