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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vliv meteorologických jevů na předpověď spotřeby paliva 
Jméno autora: Lucie Wágnerová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: K621 
Oponent práce: Ing. Ota Hajzler 
Pracoviště oponenta práce: Smartwings, a.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Osobně si myslím, že název práce neodpovídá obsahu. 

 

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. 

Vložte komentář. 
 

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

Vložte komentář. 

 

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. 
Vložte komentář. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Vložte komentář. 

 

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. 
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). 
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POSUDEK OPONENTA  

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. 
 
Autorka předložila práci na zajímavé téma, které je jistě velmi významným faktorem v letectví, který se podílí jak 
na bezpečnosti tak ekonomice provozu. Autorka práci jistě věnovalo mnoho času a velmi kladně hodnotím, že se 
spojila s kolegy ze Smartwings, a.s a využila osobních konzultací.  
 
Práce se mimo jiné zabývala porovnáním programů PPS a LIDO. Autorka využila fiktivních OFP na které aplikovala 
statistické metody. Následně výstupy porovnala a určila, který program by byl pro TVS výhodnější. Statistika byla 
zajímavá, ale nevím jak moc je relevantní bez toho, aby se ověřila data na reálných letech. Každopádně je přístup 
autorky zajímavý.  
 
V práci je čas od času použita nesprávná terminologie nebo nepravdivé tvrzení. Například: 

 „každé letiště má nastavené limity rychlosti větru pro jednotlivé směry…“ (str.  18) – toto tvrzení je zcela 
jiste nepravdivé.  

 „… pro letoun je stěžejní hodina před a hodina po plánovaném příletu, nemohl přístát…“ – toto také není 
pravda, protože „hodina před a hodina po“ se uvažuje pouze v době plánování letu. Během letu se již bere 
v úvahu aktuální počasí. Posádka za letu vůbec nemusí řešit, jaké počasí bylo na letišti před hodinou… 

Dále je v textu nesprávně/nevhodně vysvětlen pojem Cost  index, navíc u tohoto pojmu chybí odkaz na publikaci. 
 
Přes uvedené drobné nedostatky si myslím, že je práce vcelku zdařilá a odpovídá všem vysokoškolským 
požadavkům. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
K práci mám následující otázku: 

1. Uveďte, jaká meteo data využívají uvedené plánovací systémy. (poskytovatel meteo dat) 
 
 
 
 
Datum: 9.9.2019     Podpis:  


