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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Studie bezpečnosti přiblížení v kontextu systému paralelních drah na LKPR 

Jméno autora: Velková Jana 

Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav letecké dopravy 
Oponent práce: Ing. Radomír Havíř, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Letiště Praha, a.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadané téma práce „Studie bezpečnosti přiblížení v kontextu paralelních drah na LKPR, považuji za náročnější. Studentka 
analyzuje možná rizika, která mohou nastat při přiblížení na paralelní dráhu 06R/24L. Jedná se o zajímavé a aktuální téma, 
kterým se letiště s obdobným dráhovým systémem zabývají v rámci řízení provozní bezpečnosti. Předložená práce nabízí 
nejen standardní, ale i alternativní hodnocení provozních rizik přiblížení v kontextu systému paralelních drah na LKPR. 

 

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. 

Předložená práce naplňuje zadání.  
 

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

Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část, má logickou a na sebe vhodně navazující strukturu vedoucí jejího čtenáře 
plynule k jádru zvoleného tématu, přičemž ve svém závěru navrhuje vhodná řešení. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Z práce je patrné, že studentka těmto procesům rozumí a dobře se v této oblasti orientuje. Proto odbornou úroveň považují 
za výbornou. Významným přínosem BP je zpracování posouzení návrhu nové infrastruktury LKPR vůči požadavkům legislativy 
a hodnocení provozních rizik nejenom standardní metodou SMS, ale i metodou NASA, tedy metodou alternativní. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň je dobrá. Využívání zkratek a odborné terminologie je vhodně použito. Práci by prospělo 
kvalitativně lepší zpracování části vložených obrázků. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 

Studentka při zpracování své BP využila širokého spektra zdrojů zabývající se zvoleným tématem bakalářské práce. Čerpala 
nejen z mezinárodních standardů ICAO, ale využila ke zvolenému tématu i dalších dostupných vhodných podkladů.  
K použitým zdrojům a korektnosti citací nemám výhrad. 
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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. 
Hlavním přínosem bakalářské práce byla analýza návrhu paralelní dráhy a poukázání na možné rizikové faktory, které se při 
jejím provozu mohou vyskytovat. Lze konstatovat, že cíl byl vhodnou formou naplněn. 

 
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. 
 

Autorka práce vystihla provozně aktuální téma, kterým se při struktuře paralelního dráhového systému zabývá 
každé letiště. Významným přínosem předložené práce je zejména její obecná použitelnost vztahující se nejen na 
LKPR. Písemná práce je zpracována s požadovanou kvalitou, naplňuje požadavky a určení písemné práce ke státní 
závěrečné zkoušce. 

 

Otázka: 

Ve své práci uvádíte pro konstrukci paralelní dráhy 06R/24L předpis L-14. Můžete vysvětlit vztah mezi tímto 
předpisem a předpisovou základnou EASA CS-ADR-DSN? 

Který z těchto předpisů je pro konstrukci a provoz letišť na území EU stěžejní? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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