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lI. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Výběr  zdrojů,  korektnost  citací A - výborně

VyjMřete  se k aktivitě  studenta  při  zísMvání  a využívánístudijních  materiálů  k řešení  závěrečné  práce.  Charakterizujte

výběr  pramenů.  Posud'te,  zda student  využil  všechny  relevantnízdroje.  Ověřte,  zda  jsou  všechny  převzaté  prvky  řádně
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lll  CELKOVÉ HODNOCENÍ,  OT  ÁZKY  K OBHAJOBĚ,  NÁVRH  KLASIFIKACE

Shrňte  aspekty  závěrečné  práce,  které  nejvíce  ovlivnily  Vaše celkové  hodnocení.  Uved'te  případné  otázky,  které  by

měl  student  zodpovědět  při  obhajobě  závěrečné  práce  před  komisí.

Diplomová  práce  působí  uceleně,  přehledně  a jednotlivé  kapitoly  i podkapitoly  na sebe  logicky  navazují.  Téma  práce

včetně  požadovaných  výstupů  je náročnější  ve světle  metod  kvýpočtům  konektivity  a analýzy  ekonomického

prostředí  v rámci  regionů  a jejich  významných  letišť  ve Vietnamu.  Zadání,  rozsah  i ďl práce  byly splněny.  Autor

vycházel  z dostupných  ekonomických  a provozních  dat většinou  do roku 2019,  tzn. bez ohledu  na další  vývoj

v souvislosti  s pandemií  COV1D-19  od roku 2020.  Nicméně  predikce  dalšího  vývoje  již tento  faktor  berou  v úvahu

a autor  ho zmiňuje  i v závěrečné  diskuzi.  Výsledky  v oblasti  konektivity  jednotlivých  letišť a jejich  vzájemného  vlivu

v rámci  daného  regionu  mohou  být  využitelné  pro  plánování  a další  strategii  jednotlivých  letišťi  leteckých  dopravců,

případně  i příslušných  autorit  daného  regionu  při zvažování  ekonomických  a rozvojových  aspektů  fungování

a dalšího  směřování  regionů.  Jediný  nedostatek  diplomové  práce  byl shledán  v jazykové  a typografické  stránce

(překlepy,  drobné  chyby),  která  lehce  snižuje  úroveň  jinak  kvalitní  a přínosné  práce.

Pokud  jde  o případné  otázky  k obhajobě:

1. Zajímavým výsledkem je zjištění (str. 711 že žádný ukazatel letecké dopravy neměl vliv na zahraniční obchod
(export/import).  Souvisí to nějak s dalším zjištěním, že přepravený letecký náklad má vliv na počet zahraničních
turistů  v zemi  (str.  70)?

2. V diskuzi  na str. 71 je dále  uvedeno,  že pandemie  C0V1D-19  neměla  vliv  na HDP Vietnamu  a ten stále  vykazoval

růst ekonomiky.  V prvním  odstavci  závěru  na str. 73 je uvedeno,  že Vietnam  přijal  velmi  striktní omezení
v souvislostis  touto  pandemií  a do února  2022  nepouštěl  do země  zahraniční  turisty,  kteří  významně ovlivňují  HDP.
Vyplynulo  z nějaké  analýzy,  jaké  jiné  faktory  se mohly  podílet  na výši HDP a ekonomickém  růstu  v době krize?

Předloženou  závěrečnou  práci  hodnotím  klasifikačním  stupněm  A - výborně.
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