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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Business aircraft acquisitions and sales 
Jméno autora: Martin Meloun 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: K621 Ústav letecké dopravy 
Oponent práce: Ing. Anna Polánecká, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Travel Service a.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Autor si zvolil téma, které není běžně zahrnuto do předmětů studovaných v rámci studia na FD ČVUT a přitom je aktuální a 
perspektivní. Jelikož jde o velmi izolovaný trh, data jsou obtížně dostupná i v odborné 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. 

Práce splňuje formální zadání a odpovídá na otázky, které vyplývají z uvedeného problému. 
 

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

Autor zvolil vhodný přístup k řešení, formu i hloubku, ve které se problémem zabýval. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce poukazuje na značnou snahu autora nastudovat oblasti ekonomiky a světového obchodu nad rámec studia i na 
pokročilé obeznámení se s problematikou tohoto druhu letecké dopravy. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je přehledná, jasně členěná a graficky vhodně upravená a i přes použití cizího jazyka bez význačných chyb. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Autor využíval především zahraniční zdroje v souladu s faktem, že domácí odborná literatura se touto problematikou 
v podstatě nezabývá. Zdroje jsou vhodně vybrány a řádně citovány. 

 

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). 
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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. 
 
Autor zvolil velmi náročné téma a podařilo se mu vytvořit práci, ve které kombinuje ekonomickou teorii, poznatky 
světového obchodu i data z reálného provozu bizjetů. Práce poukazuje na téma, které je často opomíjeno, přestože 
má své opodstatnění a zahrnuje znalosti, kterými disponuje v každém státě nebo regionu jenom omezený počet 
profesionálů. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 4.9.2015     Podpis: Ing. Anna Polánecká, Ph.D. 


