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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Hodnocení letounu Boeing 737 na trhu dopravních letadel 
Jméno autora: Šabaková Klára 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut ekonomických studií 
Oponent práce: Doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: MÚVS ČVUT  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Problematika Boeingu 737 je velmi podrobně analyzována v literatuře. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání bylo splněno. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Jsou možné i jiné přístupy a metody. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň je průměrná. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V závěrečné práci jsem nenašel žádné závažné formální nedostatky a doporučuji práci k obhajobě. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Citace jsou korektní. Nenašel jsem žádné závažné formální nebo citační nedostatky. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 

V závěrečné práci zcela chybí analýza společnosti Boeing elektronickými zdroji informací 

(statista.com, sec.gov, Reuters.com, google.com/finance, finance.yahoo.com aj.). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Závěrečná práce částečně analyzující společnost Boeing se zabývá jejím nejprodávanějším 

letadlem Boeing 737 a popisuje, 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 B737. Jsou navržena opatření, která 

mohou vést ke zlepšení vnímání míry bezpečnosti u tohoto výrobku, jehož dobrá pověst 

byla v průběhu posledních let po haváriích narušena. 

V závěrečné práci zcela chybí analýza společnosti Boeing elektronickými zdroji informací 

(statista.com, sec.gov, Reuters.com, google.com/finance, finance.yahoo.com aj.). 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
Otázka: 

Proveďte analýzu společnosti Boeing elektronickými zdroji informací 

(statista.com, sec.gov, Reuters.com, google.com/finance, finance.yahoo.com aj.) 

a udělejte sportovní žebříček: který zdroj dává nejlepší ekonomické informace a který 

nejméně informací? 

Jak je v sociologii charakterizován reprezentativní vzorek a bylo šetření provedeno na 

reprezentativním vzorku? 

 

 

 
 
 
 
Datum: 20.5.2022     Podpis: 
                                                                                Doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. 


