
 

1/2 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh na zlepšení služeb pro cestující na letišti Václava Havla v Praze 

Jméno autora: Tatiana Tsykina 

Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: K621 
Oponent práce: Jakub Hospodka 
Pracoviště oponenta práce: K621 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář. 

 

Splnění zadání splněno s většími 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. 

Vložte komentář. 
 

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

Vložte komentář. 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Vložte komentář. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce F - nedostatečně 
Jazyková úroveň je velmi špatná, mnohé věty nedávají moc symsl. 
Vložte komentář. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací Zvolte položku. 
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. 
Vložte komentář. 
 

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). 

 
 
 

 



 

2/2 
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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

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. 
 

 

Práce je vesměs popisného charakteru. Studentka rezignuje na hlubší diagnózu, nebo hledání řeší. Pokud řešení 
navrhuje je to vždy jen návrh na změnz, bez analýzy nákladů nebo rizik. 

Změny navrhuje letišti, security kontrole, MHD i leteckým dopravcům aniž by rozlišovala jejich odlišné 
ekonomické zájmy. 

Jazyková úroveň není dobrá a dále znesnadňuje porozumění práci. 

Volba zdrojů je nevhodná, použity jsou hlavně neodborné internetové texty 

 

 

Nicméně s přihlédnutím na komplikace, které pro studentka psaní BP v češtině představují, a na to že práce 
alespoň částečně plní všechny bod zadání, DOPORUČUJI práci k obhajobě. 

 

Otázky: 

Podobnou problematikou se zabývá několik BP a DP, které z nich jste použila jako zdroj a jak se Vaše závěry liší? 

 

Co je podle Vás omezující faktor pro kapacitu cestujících Letiště Ruzyně? 

 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 

 
 
 
 
 
Datum: 10.9.2017     Podpis: 


