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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh provozní úrovně vyžadující zavedení AFIS na neřízených letištích v ČR 
Jméno autora: Bc. Michael Trsťan 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: K621, Ústav letecké dopravy 
Oponent práce: Ing. Lenka Kontriková 
Pracoviště oponenta práce: Ústav logistiky a managementu dopravy, Institut dopravy VŠB – TU Ostrava 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Diplomovou práci v podobě, jak je v zadání koncipována, je možno považovat za průměrně náročnou. Hledisko náročnosti 
hlavně určuje proces stanovení provozní úrovně na neřízených letištích. 
 

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. 

Diplomová práce odpovídá zadání. Text práce je vhodně doplněn o řadu obrázků a tabulek. Pozitivně hodnotím  
 

 

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

Cílem práce bylo popsat současnou situaci na neřízených letištích, vysvětlit platné postupy, popsat službu AFIS a zdůvodnit 
návrh nastavení provozní úrovně vyžadující zavedení AFIS. Teoretická část obsahuje popis celkové problematiky letů jak na 
neřízených, tak i na řízených letištích, legislativní požadavky a popis služby AFIS. Dále, je vysvětleno, z jakých důvodů by bylo 
vhodné zavedení služby AFIS na neřízených letištích. Autor v textu práce vysvětlil návrh nastavení provozní úrovně a jak 
stanovit, která neřízená letiště vyžadují zavedení služby AFIS. Cíl práce byl naplněn. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Na základě prostudování textu práce jsem názoru, že v dané diplomové práci student prokázal, že dokáže aktivně využívat 
znalosti získané studiem, v odborné literatuře a data získaná z praxe. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
K používání formálních zápisů, k typografické a jazykové úrovni posuzované diplomové práce nevznáším žádné podstatnější 
výhrady. 

 

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. 
Výběr literatury sloužící k naplnění všech bodů zadání byl, podle mého názoru, proveden správně.  
 

Další komentáře a hodnocení 
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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. 
Tato práce je kvalitně teoreticky zpracována vysvětlením dané problematiky a z pohledu praktického přínosu, diplomant 
navrhl na základě naměřených časů délky komunikace na vybraných letištích a na základě ohodnocení jednotlivých činností 
na letišti provozní úroveň, kdy následnou aplikací navržené metodologie bude možné nastavit přesnou bodovou hranici a 
stanovit, zda je služba poskytující informace známému provozu dostačující, nebo je nutné zavést službu AFIS. 

 
 
 

 

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 se zabývá zajímavým a aktuálním tématem, který souvisí s nárůstem počtu pohybů letadel na neřízených 
letištích a v jejich vzdušných prostorech ATZ.  Práce je aktuální a celkově ji hodnotím velice pozitivně. Student v ní 
prokazuje, že v průběhu studia získal dostatečné odborné znalosti vztahující se k dané problematice. 

 

V rámci obhajoby požaduji, aby student zodpověděl na následující dotaz:    

 

Na str. 64 uvádíte, že pokud by došlo k aplikování uvedené metodologie v ČR, je zapotřebí provést dlouhodobé 
měření na vybraných letištích. 

Můžete uvést alespoň odhadem, jak dlouhé období měření by bylo potřebné k tomu, aby se dala potvrdit 
správnost navržené úrovně. 

  

  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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