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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Zvyšování bezpečnostní kultury letecké společnosti 
Jméno autora: Bc. Jana Ondrášková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav letecké dopravy 
Oponent práce: Ing. Jaroslav Bursík 
Pracoviště oponenta práce: České aerolinie a.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce si klade za cíl popsat systém řízení bezpečnosti a bezpečnostní kulturu v obchodní letecké dopravě a následně provést 
analýzu stavu bezpečnostní kultury v konkrétní letecké společnosti. Zadání považuji za náročné, jelikož bylo k jeho splnění 
nutné provedení rozsáhlého výzkumu ve skutečném provozu. 
 

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 nejprve seznamuje legislativou, související s řízením bezpečnosti v letecké dopravě a se systémem hlášení leteckých 
nehod a incidentů. Dále rozebírá pojem bezpečnosti v leteckých společnostech obecně a na závěr analyzuje bezpečnostní 
kulturu konkrétní letecké společnosti. Všechny body zadání jsou tedy splněny.  
 

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

Byla provedena analýza bezpečnostní kultury letecké společnosti na základě aktuálních dat ze skutečného provozu. Analýza 
je podložená teorií, rozebrané v teoretické části práce. Postup řešení byl tedy zvolen velmi správně. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Znalosti získané studiem byly využity k vytvoření uceleného seznámení s teorií o řízení bezpečnosti a bezpečnostní kultuře 
v letecké dopravě a následnému provedení analýzy dat od konkrétního leteckého dopravce. Ze způsobu provedení praktické 
části je zřejmé, že má autorka dlouholeté praktické zkušenosti s prací v letecké společnosti, čehož bylo při zpracování 
závěrečné práce vhodně využito. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je z typografického a jazykového hlediska napsaná správně a v souladu s normami. 

 

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. 
Při vypracování autorka využila národních i mezinárodních předpisů, zabývajících se danou problematikou a dále použila 
dostatečný počet nelegislativních odborných pramenů. Veškeré prameny jsou řádně ocitovány a odděleny od vlastních úvah. 
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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. 
Dosažené výsledky jsou na vysoké odborné úrovni a mohou sloužit jako zpětná vazba pro leteckou společnost, ve které byl 
výzkum proveden, což může v důsledku vést ke zlepšení kultury bezpečnosti v této letecké společnosti. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Tato závěrečná práce obsahuje pevný teoretický základ, související s danou problematikou, který je vhodně 
aplikován při sledování situace v reálném provozu. Na základě těchto teoretických poznatků zvolila autorka druh 
dat, která byla formou dotazníku shromážděna od letového personálu a následně využita k provedení komplexní 
analýzy bezpečnostní kultury v letecké společnosti. Výsledky této analýzy byly podrobně rozebrány a vedly 
k návrhu konkrétních opatření, která mohou v budoucnu vést ke zlepšení bezpečnostní kultury v letecké 
společnosti i v civilním letectví obecně. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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