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lt. HoDNocENí JEDNoTLlVÝcH KRITÉRlí

Splnění zadániJplllenl zaqanl spIněno
Posudte, zdo PředloŽená závěreČnó próce sptňuje zadání. V komentáři případně uvedte btody zadbody zadání, které nebyly zcela
sPlněnY, nebo zda je Práce oProti zadání rozšířena. Nebylo-\i zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a

l nedostatků.
vložte komentář.

Posudte Úroveň odbornosti závěreČné práce, vyuŽití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat

výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně
VYjódřete se k aktivitě studenta Při získóvání a využívání studijních materiólů k řešení závěrečné práce, Charakterizujte výběr
PramenŮ, Posudte, zda studentvYuŽil vŠechny relevantní zdroje. ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řódně odlšeny od
vlastních výsledkŮ a Úvah, zda nedoŠlo k poruŠení citační etiky a zda jsou bibliografické citoce úplné a v souladu s citačními

vložte komentář.

Da!ší komentáře a hodnocení
VYjádřete se k Úrovni dosoŽených hlavních výsledků závěrečné próce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a

!e9!1!!_cš|9 !]9_P9""p!9.sr_qn9yj!o_ y1_1y9i3nÉ|]_9 i_"_EapyL!!\q_t]]tq yýslypltp_"lpenrnentální zi:ručnosti apod.
,^_.ly /^^__-.:-._l l^ - _l__ _vložte komentář

tl2

Hodnocení nóročnosti zadání zóvěrečné
vložte komentář.

|gsu{te, zda 1tld_ent zvolj|s^próvlÝ no_;1tup nebo_ metody řešení.
vložte komentář,

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce
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lll. cenovÉ HoDNocENí,otÁzrv K oBHAJoBĚ, ruÁvnn KLAslFlKAcE
Próce je zPracovaná na docela dobré Úrovni s vyuŽitím dostupných zdrojů. próce je využitelnó v praxijako možnýzdroj Pro rozvoj letiŠtě v BeneŠově. Trochu v próci postróaám dLtailnějšíekonomickou analýzu proveditelnosti asrovnóní s podobnými projekty v ČR nebo v zahraničí.
prosím studenta, aby vysvětlil zdroj pro výpočet skutečné délky vpD?prosím, také aby student vysvětlil, joký typ stóní navrhuje ,o ádbororací ploše?
Prosím o možný nóstin ekonomické nóviatnosti investice?

předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře.
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