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POSUDEK  OPONENTA    
ZÁVĚREČNÉ  PRÁCE  

I.	  IDENTIFIKAČNÍ	  ÚDAJE	  
Název	  práce:	  	   Kritéria	  pro	  výběr	  optimálního	  stroje	  pro	  osobní	  leteckou	  dopravu	  
Jméno	  autora:	   Jana	  Kašparová	  
Typ	  práce:	   bakalářská	  
Fakulta/ústav:	   Fakulta	  dopravní	  (FD)	  
Katedra/ústav:	   Ústav	  logistiky	  a	  managementu	  dopravy	  
Oponent	  práce:	   Ing.	  Bc.	  Marek	  Kouba	  
Pracoviště	  oponenta	  práce:	   Lidl	  ČR	  v.o.s.	  
	  
II.	  HODNOCENÍ	  JEDNOTLIVÝCH	  KRITÉRIÍ	  
Zadání	   lehčí	  
Hodnocení	  náročnosti	  zadání	  závěrečné	  práce.	  
Zadání	  bakalářské	  práce	  hodnotím	  jako	  lehčí.	  
	  
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.	  
Výsledná	  práce	  splňuje	  osnovu	  zadaní.	  Práce	  je	  rozdělena	  do	  úvodu,	  pěti	  kapitol	  a	  závěru.	  V	  první	  kapitole	  se	  autorka	  zabývá	  
vývojem	  osobní	  letecké	  dopravy.	  Jsou	  zde	  popsány	  začátky	  létání	  až	  po	  současnost,	  včetně	  liberalizace	  trhu.	  	  
V	  druhé	  kapitole	  autorka	  práce	  popisuje	  dva	  největší	  producenty	  dopravních	  letadel,	  a	  to	  společnost	  Airbus	  a	  Boeing.	  Je	  zde	  
popsán	  vývoj	  společnosti,	  aktuálně	  vyráběná	  letadla	  a	  jejich	  popis.	  	  
V	  další	  části	  práce	  jsou	  popsána	  kritéria	  pro	  výběr	  na	  danou	  linku.	  Autorka	  se	  zabývá	  kritérii,	  jako	  je	  cena,	  velikost	  a	  dolet,	  
konfigurace,	  pohon	  a	  další.	  	  
V	  následující	  kapitole	  autorka	  práce	  srovnává	  různé	  typy	  letadel	  při	  stejných	  podmínkách.	  Autorka	  práce	  si	  vybrala	  trasu	  
mezi	  Prahou	  a	  Paříží	  a	  vypočítává	  výhodnost	  jednotlivých	  typů	  letadel.	  	  
V	  poslední	  kapitole	  autorka	  shrnuje	  budoucí	  vývoj.	  Popisuje	  zde	  projekty,	  které	  připravují	  společnosti	  Airbus,	  Boeing	  a	  
stručný	  popis	  společnosti	  COMAC,	  nový	  čínský	  výrobce	  letadel.	  	  
	  
Zvolený	  postup	  řešení	   částečně	  vhodný	  
Posuďte,	  zda	  student	  zvolil	  správný	  postup	  nebo	  metody	  řešení.	  
Autorka	  práce	  nejdříve	  správně	  popsala	  vývoj	  osobní	  letecké	  dopravy	  a	  popis	  současných	  výrobců	  letadel	  Airbus	  a	  Boeing.	  
V	  další	  části	  autorka	  práce	  popisuje	  kritéria	  rozhodující	  o	  výběru	  vhodného	  stroje.	  	  Praktická	  část	  práce	  srovnává	  různé	  typy	  
letadel	  při	  stejných	  podmínkách	  pro	  výběr.	  Popisuje	  zde	  kritéria,	  která	  jsou	  důležitá	  pro	  letecké	  společnosti.	  Vhodné	  by	  bylo	  
provést	  analýzu,	  která	  jsou	  pro	  provozovatele	  nejdůležitější.	  Autorka	  zde	  porovnává	  nový	  typ	  letadel,	  Airbus	  A320neo	  a	  
Boeing	  737	  max8.	  Jsou	  zde	  porovnány	  technické	  parametry	  a	  náklady	  na	  provoz	  jednotlivých	  typů	  s	  porovnáním	  
nízkonákladových	  a	  klasických	  dopravců.	  Dále	  jsou	  zde	  porovnány	  náklady	  na	  let	  mezi	  Prahou	  a	  Paříží.	  	  
	  
Odborná	  úroveň	   D	  -‐	  uspokojivě	  
Posuďte	  úroveň	  odbornosti	  závěrečné	  práce,	  využití	  znalostí	  získaných	  studiem	  a	  z	  odborné	  literatury,	  využití	  podkladů	  a	  dat	  
získaných	  z	  praxe.	  
Autorka	  práce	  použila	  znalosti	  získané	  studiem	  na	  ČVUT.	  Autorka	  využila	  informace	  z	  webových	  stránek,	  které	  použila	  
v	  práci.	  Práce	  mi	  přijde	  spíše	  charakteru	  semestrální	  práce	  než	  bakalářské.	  	  
	   	  
Formální	  a	  jazyková	  úroveň,	  rozsah	  práce	   E	  -‐	  dostatečně	  
Posuďte	  správnost	  používání	  formálních	  zápisů	  obsažených	  v	  práci.	  Posuďte	  typografickou	  a	  jazykovou	  stránku.	  
Práce	  je	  členěna	  do	  úvodu,	  pěti	  kapitol	  a	  závěru.	  Kapitoly	  a	  podkapitoly	  práce	  nejsou	  vyvážené.	  Některé	  podkapitoly	  jsou	  
pouze	  v	  rozsahu	  několika	  málo	  řádků.	  	  Rozsah	  práce	  je	  na	  hraně	  dle	  zadání	  (35	  stran).	  V	  práci	  by	  bylo	  vhodné	  sjednotit	  styl	  
nadpisů.	  V	  některé	  části	  práce	  používá	  autorka	  velká	  písmena	  a	  v	  některých	  malá	  na	  stejné	  úrovni.	  	  



  

2/2 
 

POSUDEK  OPONENTA    
ZÁVĚREČNÉ  PRÁCE  

	  
	  
	  
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.	  
V	  práci	  je	  uveden	  celkový	  soupis	  literatury,	  i	  internetových	  zdrojů.	  Celkově	  je	  v	  práci	  uvedenou	  pouze	  6	  knih	  a	  přes	  40	  
internetových	  zdrojů.	  	  Seznam	  použité	  literatury	  je	  vhodný	  pro	  dané	  téma.	  V	  práci	  se	  nevyskytují	  citace.	  	  
	  
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).	  
	  
	  
	  
	  
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.	  
	  
K	  uvedenému	  hodnocení	  mě	  vedl	  celkový	  dojem	  z	  práce.	  Rozsah	  práce	  je	  na	  hraně	  zadání	  35	  stran	  textu.	  
Provedená	  analýza	  pro	  různá	  letadla	  by	  zasloužila	  detailnější	  rozpracování.	  Rozšíření	  by	  bylo	  vhodné	  i	  pro	  kapitolu	  
jednotlivá	  kritéria,	  která	  jsou	  rozhodující	  pro	  výběr	  vhodného	  letadla.	  
Práce	  je	  spíše	  teoreticky	  zaměřená,	  kde	  pouze	  malá	  část	  práce	  je	  vlastní	  tvorbou	  autorky.	  	  
	  
Otázky:	  
	  

1.   V	  kapitole	  4	  se	  zabýváte	  kritérii	  rozhodující	  pro	  výběr	  vhodného	  letadla.	  Jakou	  roli	  hrají	  jednotlivá	  kritéria?	  
Jsou	  pro	  společnosti	  všechny	  kritéria	  stejně	  významná?	  

2.   V	  kapitole	  5.2.1.	  uvádíte	  grafy	  4	  a	  5.	  Co	  se	  započítává	  do	  dalších	  nákladů?	  	  	  
	  
	  
	  
	  
Předloženou	  závěrečnou	  práci	  hodnotím	  klasifikačním	  stupněm	  	  E	  -‐	  dostatečně.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Datum:	  8.9.2016	   	   	   	   	   Podpis:	  


