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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Provozní procedury při přepravě nedoprovázených dětí (UMNR) 
Jméno autora: Martin Tilšar 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav letecké dopravy 
Oponent práce: Ing. Stanislava Raššiová 
Pracoviště oponenta práce: Union County College USA 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání lehčí 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
 

 

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. 

Študent splnil jak teoretickú časť tak praktickú časť zadania. V praktickej časti študent splnil hlavný cieľ (popis a procesy 
prepravovaných UMNR), a zároveň splnil aj vedľajší cieľ (formulár). 
 

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

V bakalárskej práci sú prehľadne spracované náležitosti týkajúce sa prepravy UMNR v leteckej preprave. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
V práci oceňujem najmä využitie skúsenosti z praxe a odbornú prácu s použitou literatúrou. Študent mohol využiť tiež 
možnosť spracovania dát i za dlhšie časové obdobie, napr. 5 rokov, a ich vzájomné medziročné porovnanie. 

 

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

 

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. 
Študent uvádza množstvo správne citovaných relevantných zdrojov.    
 

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. 

 
Problematika prepravy UMNR v leteckej doprave  je spracovaná prehľadne vrátane príslušných 
formulárov jednotlivých leteckých spoločností. 
Študent navrhol nový formulár s ohľadom na jeho praktické využitie. Myslel i na detaily, od vyplnenia 
formuláru veľkými tlačenými písmenami až po farebné odlíšenie pre jeho rýchlu identifikáciu.  
K obhajobe nemám otázky. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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