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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Plánování posádek leteckého dopravce 
Jméno autora: Bc. Petr Vališ 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav letecké dopravy 
Oponent práce: Ing. David Vančura 
Pracoviště oponenta práce: Travel Service a.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
 
Zadání bylo vhodně specifikováno, studenta vedlo k úspěšnému zpracování.  

 

Splnění zadání splněno 
 

Bez výhrad splněno. 
 

Zvolený postup řešení správný 
 

Předložená práce má jasnou strukturu. Práce s literaturou je vhodně doplněna znalostmi, které student načerpal při studiu. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
 
Práce je oborně velmi dobře zpracovaná. Práci mírně devalvují občasné faktické chyby, které však ve výsledku nejsou tak 
dramatické.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
 
Práce je přehledně zpracovaná a velmi dobře čtivá. Student se dopouští minima gramatických chyb. Celkovou úroveň práce 
mírně kazí horší kvalita obrázků v přílohách. Rozsah práce je dostačující. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 
Student sice využívá menší množství knižních zdrojů, ty jsou však vhodně doplněny těmi internetovými, případně právními 
prameny. Práce tak při svém výsledku rozhodně netrpí malým množstvím, naopak výběr zdrojů byl proveden vhodně 
k úrovni celé práce.  
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 

Autor je velice dobře seznámen s tématikou plánování posádek, což se projevilo na úrovni i na vhodném postupu 
při řešení práce. Práce je tak ucelená a velmi dobře čtivá. V první části student nastínil a porovnal plánování třech 
společností, které mají odlišný typ fungování a čtenář si tak může představit, jak rozdílné plánování může být. 
Lepší odborné úrovně práce by student docílil vhodnějšími typy příkladů v kapitole 7 a také mohl věnovat větší 
důraz svým výsledkům v kapitole 8. Proto si dovoluji položit následující otázky: 

 

1. Zkuste dle vaší stupnice ohodnotit Vámi nastíněné modelové situaci a dokázat tak v praxi fungování 
vašeho řešení.  

 

2. Jaký je primární účel legislativy upravující maximální FDP a minimální odpočinek? 

 

 

Práci považuji za zdařilou a dokázal bych si představit úspěšné fungování navrhovaných řešení v praxi, proto ji 
doporučuji k obhajobě.   

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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