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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Nastavení metodiky vyšetřování leteckých nehod a událostí na letišti 
Jméno autora: Martin Dillinger 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav letecké dopravy 
Oponent práce: Ing. Ladislav Keller 
Pracoviště oponenta práce: Dronim 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář. 

 

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. 

Zadání považuji za splněné.  
 

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

Zvolený postup považuji za správný. 

 

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 hlediska odborné úrovně nelze BP nic vytknout. Student při psaní BP využil nejen znalostí získaných při studiu, ale také 
znalostí získaných studiem odborné literatury, praktických zkušeností a informací získaných konzultacemi s pracovníky 
Letiště. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po typografické a jazykové stránce je práce na velmi dobré. úrovni. Z hlediska formálních zápisů má práce několik 
nedostatků. Jedná se zejména o zkratky (str. 8). V tabulce nejsou zkratky seřazeny abecedně, ale náhodně a kromě toho 
tabulka obsahuje přibližně polovinu použitých zkratek. Dalším formálním nedostatkem je kapitola Závěr, která je příliš 
rozsáhlá a měla tvořit samostatnou kapitolu, např. s názvem Shrnutí poznatků a doporučení pro zlepšení. Rovněž rozsah 
práce je vyhovující. 

 

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. 
Z hlediska výběru zdrojů a korektnosti citací nelze práci nic podstatného vytknout.  
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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. 
Tato BP je svým obsahem velmi zajímavá a ukazuje nejen na současný stav přístupu k šetření událostí na letišti LKPR, ale 
autor navrhuje celou řadu opatření, kterými lze současný stav vylepšit. Tato práce bude přínosem nejen pro příslušná 
oddělení a složky na Letišti Václava Havla (např. Oddělení provozní bezpečnosti), ale může být i inspirací pro ostatní letiště 
v ČR, protože v podstatě všechna doporučení jsou univerzální.  

 

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. 
Při hodnocení BP mě nejvíce ovlivnila preciznost hodnocení poznatků získaných při práci na BP a velký osobní 
přínos studenta, a to jak z hlediska vyhodnocení stávajícího stavu, tak při návrhu opatření pro zvýšení kvality 
procesů šetření událostí na Letišti Václav Havla.   

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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