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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání lehčí 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem práce bylo ve spolupráci s provozovatelem zhodnotit efektivitu Apron Safety Team na LKPR a na základě zjištění 
navrhnout možná koncepční zlepšení. Práce vyžadovala analýzu souvisejících předpisů a analýzu současného stavu AST 
na LKPR, výběr metodiky pro hodnocení efektivity a následné hodnocení současného procesu fungování AST ve srovnání 
s hodnocením efektivity procesu po zavedení navržených změn.  Zadání hodnotím jako lehčí, protože zvolený způsob 
hodnocení efektivity nevyžaduje odborné znalosti. 

 

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. 

Předložený koncepční návrh není v očekávané míře vysvětlen a vyargumentován, pravděpodobně z důvodu časové tísně 
před odevzdáním práce. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce D - uspokojivě 
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. 
Kladně hodnotím snahu studentky oslovit mezinárodní civilní letiště dotazníkovým šetřením (nedostatečný počet odpovědí 
nepovažuji za její vinu) a také její spolupráci s provozovatelem (především účast na jednáních AST). Studentka se přes 
původní velmi omezenou znalost oblasti provozní bezpečnosti snažila z dostupných zdrojů problematiku dostudovat, 
bohužel však nebyla ve zvoleném tématu vždy schopna samostatné tvůrčí práce. Studentka práci aktivně konzultovala, 
jelikož ale většina práce vznikla relativně krátce před termínem odevzdání, nebyl prostor zapracovat všechny připomínky. 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce se zabývá oblastí provozní bezpečnosti v prostředí mezinárodního civilního letiště, místy je nepřesná v použití 
terminologie a orientaci v legislativě. V praktické části jsou návrhy změn v procesu autorkou vysvětlovány a diskutovány 
v omezené míře. Zvolený způsob pro hodnocení efektivity není odborně obhájen. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce obsahuje pravopisné a typografické chyby, které zásadně nebrání porozumění textu. Uvedený vzorec na str. 58 není 
identifikován a jeho formát neodpovídá doporučení pro psaní závěrečných prací. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - 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 
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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 využívá zejména internetových zdrojů. Formát citace odpovídá požadavkům na závěrečnou práci, avšak v několika 
místech je u vlastních myšlenek autorky uveden zdroj, což může být pro čtenáře matoucí. V některých kapitolách se autorka 
spoléhá na omezený vzorek zdrojů. 

 

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. 
Studentka dokončovala práci v časové tísni, což se projevilo především v nemožnosti opravit či dopracovat některé kapitoly. 
Práce má praktický přínos pro AST LKPR a může být užitečná pro další provozovatele civilních letišť při zřizování poradních 
týmů. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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