
 

1/2 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO  
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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh postupov schvaľovania pristávacích plôch vrtuľníkov v business 
aviation 

Jméno autora: Bc. Lucia Kucejová 
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. 
Cílem práce bylo vytvořit nástroj pro pozemní pracovníky letecké společnosti, který by umožnil vyhodnotit proveditelnost 
letu poptávaného klientem. 

 

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. 

Výstupem práce je funkční nástroj využívající kancelářský software k podpoře rozhodovacího procesu, zjištění potřebných 
informací a vytvoření záznamu o provedeném vyhodnocení. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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. 
Studentka přistupovala aktivně již k výběru tématu, identifikovala potřebu svého zaměstnavatele a v průběhu práce 
navrhla funkční řešení, které lze implementovat do reálného provozu. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Navrhnutý nástroj je na dobré úrovni, srozumitelný pro zamýšlený okruh uživatelů, studentka aplikovala rozsáhlé 
zkušenosti získané v praxi. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Bez nedostatků. 

 

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. 
Bez nedostatků.  

 

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. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. 
Téma práce vzniklo na základě identifikované potřeby nástroje pro podporu nově zaváděného druhu provozu, 
studentka prokázala rozsáhlou praxi a orientaci v dané problematice a vytvořila nástroj využitelný v provozu. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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