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POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  LOW-COST LETIŠTĚ VYUŽÍVANÁ PRO NOVÉ LOW- COST TRANSATLANTICKÉ LINKY 
Jméno autora: Kristína Gabríková 
Typ práce: bakalářská 

Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 

Katedra/ústav: Ústav logistiky a managementu dopravy 

Vedoucí práce: Ing. Petra Skolilová 

Pracoviště vedoucího práce: ČVUT v Praze, FD, Ústav logistiky a managementu dopravy 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
V zadání práce došlo k chybě při přepisu do formuláře zadání BP a následnou tzv. autorskou slepotou, nebyla 

odhalena ani mnou jako vedoucí práce, ani studentkou. Odpovědnost za tuto chybu přebírám v plné míře na 

sebe, jako odpovědnou vedoucí práce. Chyba spočívá v zásadách pro vypracování BP, kdy je mylně uvedeno 

slovo „stanovení“ na místo správného „srovnání“. Stanovení provozně-technických parametrů nebylo nikdy 

cílem BP a není v souladu se studijním zaměřením studentky. 

 
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. 
Zadání považuji v zásadě za splněné. 

 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
 

 
Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce přináší ucelený pohled na problematiku, z odborného hlediska se jedná o vhodnou kombinaci znalostí studentky 

získaných studiem a dat získaných z odborných zdrojů k dané problematice.  

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce splňuje standardy závěrečné BP, přesto bych ocenila přehledněji zpracované tabulky, resp. interpretaci výsledků 

srovnání v přehlednější formě. 

 
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 souladu se zásadami pro BP, místy používané zkratky, které neodpovídají profesním zvyklostem nelze považovat za 

závažné pochybení s ohledem na míru možných teoretických znalostí studentky celé problematiky. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Předložená práce splňuje standardy závěrečných BP. Osobně jsem spatřovala v tématu širší prostor pro jeho 

zpracování, ale tento můj úhel pohledu je výrazně ovlivněn dlouholetou praxí v oboru. Vyzdvihla bych snahu 

studentky aplikovat nákladovou analýzu na jednotlivé části samotného procesu cestování a převod času do 

peněžních jednotek k vytvoření relevantnějšího podkladu pro srovnání než jen samotná cenová relace dopravy. 

Celkový dojem z práce je uspokojivý a práci doporučuji k obhajobě. 

 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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