
Posudek oponenta závěrečné práce 
 
Identifikační údaje 
 
Název práce:   Blockchain v letectví 
Jméno autora:   Bc. Daniel Matúš 
Typ práce:   diplomová 
Fakulta/ústav:   Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav:  K621 – Ústav letecké dopravy 
Oponent práce:   Ing. Jiří Bergman 
Pracoviště oponenta práce: Dataspring s.r.o. 
 
Hodnocení jednotlivých kritérií 
 

1) Zadání         náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce 
Rozsáhlá problematika, náročné téma 
 

2) 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. 
Práce splňuje zadání v celém rozsahu. V autorem navrhovaných projektech zadání 
překračuje. 
 

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

4) Odborná úroveň       A - výborná 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a 
z odborné literatury, využití podkladů a dat získaných z praxe. 
 

5) Formální a jazyková úroveň, rozsah práce    C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte 
typografickou a jazykovou stránku 
Po formální, grafické a typografické stránce nemohu cokoliv vytknout. Jinak 
příjemně čtivý jazykový projev sráží otřesná gramatika a překlepy, které co do 
četnosti a závažnosti neodpovídají úrovni diplomové práce. 
 

6) 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. 



 
7) 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. 
 

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. 
 
Bc. Daniel Matúš zpracoval velmi široké téma problematiky Blockchainu a případné možnosti 
využití této technologie v letectví. 
 
Velmi pozitivně hodnotím první část práce, které se věnuje popisu Blockchainu. Autor 
dokázal srozumitelně a jednoduše vysvětlit, co to je Blockchain. Na mnoha příkladech 
ilustruje výhody a nevýhody různých variant a implementací. 
 
Ve druhé části se autor v teoretické rovině zaměřuje na možnosti digitalizace vybraných 
segmentů v oblasti letectví, k čemuž správně využívá technologii Blockchainu a od ní 
odvozených nástrojů. Pozitivně hodnotím šíři záběru a rozsah zpracovaných souvislostí. 
 
Práce bohužel neprošla jazykovou korekturou a obsahuje zásadní gramatické nedostatky, 
které snižují jinak velmi dobrý dojem z obsahové a odborné stránky práce. 
 
K práci nemám doplňující dotazy. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B – velmi dobře. 
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