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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Provoz LC dálkových linek nízkonákladovými leteckými společnostmi z Prahy 
Jméno autora: Terézia Vraniaková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav letecké dopravy 
Oponent práce: Ing. Edina Jenčová, PhD. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra manažmentu leteckej dopravy, Letecká fakulta, TUKE 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadanie záverečnej práce považujem vzhľadom na aktuálnosť riešenej problematiky a dostupnosť študijnej literatúry za 
priemerne náročné. 
 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 

Predložená záverečná práca zodpovedá zadaniu a spĺňa stanovené úlohy a ciele. Za nedostatok práce považujem menší 
rozsah poslednej kapitoly práce (7. Potenciál diaľkových nízkonákladových letov z Prahy), ktorá mala byť nosnou časťou celej 
diplomovej práce. 
 

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

Vzhľadom na náročnosť témy, ktorú možno zaradiť medzi stredne zložité, spracovateľka zvolila vhodný postup, ktorý jej 
umožnil implementovať získané poznatky do práce. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Odborná úroveň spracovania práce aj vzhľadom na používanú odbornú terminológiu, hĺbku a kvalitu spracovania je na veľmi 
dobrej úrovni a je vidieť, že spracovávaná téma bola pre spracovateľa veľmi zaujímavá. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formálnu úroveň práce, jazykový prejav, štylistickú úroveň, presnosť a jasnosť formulácií je možné v niektorých úrovniach 
hodnotiť len ako dobrú. Úroveň práce čiastočne znižujú gramatické chyby, nemajú však vplyv na kvalitu diplomovej práce po 
obsahovej stránke.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
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. 
Citovanie bibiografických odkazov v práci vrátane odporúčaných skrátených odkazov pod čiarou je v súlade s normou. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
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funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Predložená záverečná práca zodpovedá zadaniu a spĺňa stanovené úlohy a ciele. Práca študentky s odbornou 
literatúrou a inými informačnými zdrojmi poukazuje na jej schopnosť  vyhľadávať a spracovávať rôzne vstupy 
informácii do uceleného obrazu v rámci riešenej problematiky.  Jazyk práce je uvádzaný ako slovenský, takže aj 
texty v obrázkoch by mali byť uvedené v slovenskom jazyku, resp. pod obrázkom by mali byť uvedené slovenské 
ekvivalenty. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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