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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Trendy ve vývoji produktu nízkonákladových dopravců 
Jméno autora: Bc. Lukáš Polanský 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: 621 Ústav letecké dopravy 
Vedoucí práce: Ing. Anna Polánecká, Ph.D. MBA 
Pracoviště vedoucího práce: Norwegian Air Shuttle 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
 

 

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. 

Student srovnal produkt nízkonákladových a síťových dopravců na dvou vybraných linkách, omezený výběr a časový rozsah 
sběru dat o těchto linkách všeobecně snižuje relevantnost práce a jejích závěrů vůči celému evropskému trhu. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi 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. 
Studen práci aktivně konzultoval, bohužel většina práce vznikla relativně krátce před termínem odevzdání a nebyl již 
prostor získávat další data. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce mapuje současný evropský trh letecké dopravy, místy je nepřesná v použití terminologie a teorií ekonomie. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Drobné typografické odchylky nebrání porozumění a přehlednosti práce. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi 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. 
Práce je založena převážně na internetových zdrojích včetně marketingových prezentací jednotlivých dopravců, 
které ne vždy uvádí všechny podstatné informace k produktu. Z odborné literatury je většina zdrojů více než 10 
let stará, a tedy neodráží současný stav trhu. 

 

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 zručnost i apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Práce poskytuje přehled produktů nízkonákladových a síťových dopravců formou případových studií dvou 
evropských linek. Popis současného stavu je relativně rozsáhlý a podrobný, práce se však mohla více věnovat 
budoucím trendům, které jsou shrnuty jen v krátkosti, a to ještě nespecificky pro celosvětový trh místo evropského, 
kterým se práce zabývala. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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