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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Student si vytyčil cíl “posouzení současných trendů na pracovním trhu dopravních pilotů v Evropě, 
vytvoření dostatečné datové základny a nalezení vhodných ukazatelů, díky kterým bude možné popsat 
současný stav a potenciál pro budoucnost.“ 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 

Student obšírně prozkoumal aktuální situaci, nicméně si nejsem jistý, k čemu došel, co se týče 

“potenciálu pro budoucnost”. 
 

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

Na práci je třeba vyzdvihnout zejména hustotu informací a množství zajímavých náhledů na téma. Chí 

kvadrát test byl správně proveden pro ověření dílčích hypotéz pro srovnání výsledků dotazníkového 

šetření studenta o 330 respondentech z 20 zemí s průzkumem Pilot Survey. 
 

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

Práce je přehledná a obsahuje velké množství informací. Statistická analýza je zřejmě v pořádku. 

Někde si autor vyloženě protiřečí, např. “množství ‘pilotek’ v Evropě převyšuje globální výsledek o 3,7 

%. Pravděpodobným důvodem vyššího množství žen v porovnání s globálním výzkumem je přímé 

požádání několika pilotek o vyplnění dotazníkového šetření” (s. 47). 
 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce E - dostatečně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 

Formální úprava a jazyk práce jsou na nepříliš vysoké úrovni. Přestože je práce velmi dobře 

strukturována, má velké množství překlepů a gramatických chyb, navíc student hojně využívá 

novinářský styl vyjadřování: “nenechala na sebe dlouho čekat” (s. 14), “propuštění z důvodu 

pandemie” (s. 43). Jinde zase vyjadřování není exaktní a spíše zavádí, např. “V roce 2020 dosáhla míra 

nezaměstnanosti v Číně 43 %” (s. 18). Grafy nemají jednotnou úpravu. Někde jsou popisky tabulek nad 

tabulkou, jinde popisy grafů pod grafem. Na straně 20 jsou diagramy označeny jako “obrázek”, na 

straně 32 srovnatelné diagramy jako “graf”. V seznamu literatury je text někde rozředěn, jinde 
nahuštěn. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací D - uspokojivě 
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. 

Na to, že se jedná o téma spíše bližší sociálním vědám, autor nevyužil příliš velké množství odborné 

literatury. Publikace z odborných periodik jsou v řádu jednotek, celkem student využil 33 zdrojů. 

Některé části jako třeba úvod mají hodně malou hustotu citací a zdá se, že závisí na několika málo 

zdrojích. Citační etika je v pořádku. 
 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

 

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. 
 

Na s. 26 zmiňuje student charakteristiku pracovního trhu. Jakou roli hrají odbory, zlaté 
padáky a další garance pilotům v případě snahy společností o propouštění? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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