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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Koncepce vrtulníkového provozu naLKPR a modernizace hangáru Policie ČR 
Jméno autora: Bc. Jan Janata 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav letecké dopravy 
Oponent práce: Ing. Luboš Socha, Ph.D. & Ph.D.  
Pracoviště oponenta práce: Letecká fakulta TUKE, Košice 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Náročnosť zadania zodpovedá typu práce.  

 

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. 

Autor nespracoval kapitolu „Historie vrtulníkového létání v Praze“ tak ako je uvedená v zadaní, čo ale nemá výrazný vplyv na 
kvalitu ďalšej časti práce.  
 

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

Postup a metódy riešenia predmetnej problematiky sú zvolené správne. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Diplomant dobre zvládol odbornú terminológiu a preukázal vysokú úroveň odborných znalostí. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formálnej stránke je práca spracovaná na požadovanej úrovni. 

 

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. 
Diplomant v práci dodržal zásady citovania použitých zdrojov. U obrázkov a tabuliek nie je zrejmé, či sa jedná o prevzatý 
materiál alebo materiál spracovaný diplomantom. 
 

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. 
Práca je spracovaná v logických nádväznostiach. Rieši aktuálnu problematiku prevádzky vrtuľníkov na letisku Praha. 
Diplomant riešenu tému zvládol na odpovedajúcej úrovni. Text je vhodne doplnený názornými obrázkami a tabuľkami. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Otázky k obhajobe: 

1. Ako by sa odzrkadlilo osamostatnenie prevádzky lietadiel a vrtulníkov ako navrhujete vo svojej práci 
v zabezpečení celkového riadenia leteckej a letovej prevádzky na letisku Praha? 

2. Akým spôsobom by sa táto koncepcia presadzovala do stávajúcej legislativy? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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