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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Tvorba postupu vyhodnocení nejlepších letišť pro zavedení LPV 
Jméno autora: Jakub Steiner 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: 621 
Oponent práce: Ing. Roman Matyáš 
Pracoviště oponenta práce: Idea Air 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Zadání práce hodnotím jako náročnější. 

 

Splnění zadání splněno s většími výhradami 
Autor zadání práce splnil s výhradami, zvolený postup neměl potenciál zadání splnit bez výhrad. Cílem práce byl, mimo 
jiné, výběr a určení vah charakteristik, jenž autor dle předkládaného textu provedl subjektivně na základě vlastních dojmů, 
nekonzultoval výběr ani hodnocení s odborníky, jenž mají zkušenosti se sestavováním přesných přiblížení, a proto nelze 
s jistotou tvrdit, že vybraná kritéria dostatečně charakterizují vhodnost letišť. 

 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Autor zvolil postup vlastního kvalifikovaného odhadu, jenž může být, jak je i zmíněno v samotném textu, subjektivní. Pro 
snížení subjektivity a rizika zvolení nesprávných kritérií samotných nebo jejich vah by bylo vhodnější konzultovat tento 
výběr s odborníky z praxe, kteří se sestavováním postupů přiblížení zabývají (např. Řízení letového provozu ČR, se kterým 
ULD spolupracuje). Některá kritéria jsou zvolena velmi subjektivně, u některých dokonce autor hodnotil nepřesně jejich 
potenciální přínos pro bezpečnost (např. RMZ hodnoceno hůře než ATZ, VASIS hodnoceno hůře než APAPI, pořadí 
přibližovacích světelných řad). 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
V práci se vyskytují obraty, jenž přesvědčivě nedokládají odborné znalosti autora. (např. „Kontrola vzdušného prostoru“, 
„Typ organizace: Udává míru s jakou je na vzdušný prostor dohlíženo“; „Úroveň záchranných složek také informuje o 
hustotě provozu na letišti.“, apod.) 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Práce obsahuje řadu gramatických chyb. Jazyková úroveň autorova projevu v mnoha případech neodpovídá odbornému 
textu vysokoškolské práce. Seznam zkratek není řazen abecedně. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
Autor využil poměrně široký rozsah zdrojů pro závěrečnou bakalářskou práci, ovšem některé odborné nedostatky v textu 
svědčí o jejich nedokonalém užití.  

 

Další komentáře a hodnocení  
Práce dává dobrý základ pro myšlenku kriteriálního hodnocení vhodnosti letišť pro zavedení LPV přiblížení, nicméně 
vhodné zvolení a ohodnocení kritérií bude vhodné přezkoumat. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Student Jakub Steiner se ve své závěrečné bakalářské práci zabývá tvorbou postupu vyhodnocení nejlepších letišť 
pro zavedení LPV. Celkově hodnotím práci studenta uspokojivě. Zadání práce bylo náročnější, cíle práce jsou 
splněny částečně. Odbornou úroveň práce hodnotím uspokojivě, v práci se vyskytují vyjádření, která přesvědčivě 
nedokládají odbornost autora. Zvolený postup řešení – výběru a ohodnocení kritérií – je založen čistě na 
subjektivním dojmu studenta a v několika případech sporný. Práce rovněž obsahuje řadu gramatických chyb. I 
přes tyto poznámky doporučuji práci k obhajobě. 
 
Otázky k obhajobě: 

1. Proč mezi vybranými letišti není žádné v Česku ani na Slovensku? 
2. V čem autor spatřuje vhodnost kritéria "délka od stojánky k prahu VPD" k posouzení výběru letiště pro 

zavedení LPV přiblížení? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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