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ll.  HODNOCENÍ  JEDNOTLI\/ÝCH  KRITÉRIÍ

Výběr  zdrojů,  korektnost  citací  B - velmi  dobře

VyjMřete  se k aktivitě  studenta  přizískávánía  využívánístudijních  materiálů  k řešenízávěrečné  práce.  Charakterizujte

výběr  pramenů.  Posud'te,  zda student  využil  všechny  relevantnízdroje.  Ověřte,  zda jsou  všechny  převzaté  prvky  řMně

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.
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ZÁVĚREČNÉ  PRÁCE

Užití  zdrojů  v kombinaci  odbomé  literatury  a internetových  zdrojů  je s ohledem  na nedostatek  tištěné  odborné  literatury

vhodné.  Prameny  pro literární  rešerši  jsou z části staršího  data vydání  a tuďíž i některé  získané informace  neodpovídají

nejnovějšímu  vývoji  vcivilním  letectví.  Vtěchto  částech mohla být větší různorodost  zdrojů.  Autorka  naopak  vdalší

metodologické  a analytické  části vhodně  podpořila  své hodnocem  množstvím  internetových  odborných  zdrojů.  Forma

zpracování  převzatých  částí  je vyhovující.

Ill.  CELKOVÉ  HODNOCENÍ,  OTÁZKY  K OBHAJOBĚ,  NÁVRH  KLASIFIKACE

Shrňte  aspekty  závěrečné  práce,  které  nejvíce  ovlivnily  Vaše  ceÍkové  hodnocení.  Uved'te  případné  oh5zky,  které  by

měÍ  student  zodpovědět  při  obhajobě  závěrečné  práce  před  komísí.

Diplomovou  práci hodnotím  celkově  velmi  kladně  z důvodu  výběru  náročnějšího  tématu  na zpracování  a zjišťování  výsledků

s ohledem  na výpočty  konektivity  v Evropě.  Práce odpovídá  svým rozsahem,  zadání  bylo splněno,  jednotlivé  kapitoly  jsou

řazeny  systematicky  a logicky,  v práci  se dobře  orientuje.  Cíl práce  byl splněn  a její  závěry  jsou v rámci  metodologie  hodnocení

stavu letecké  sítě využitelné  i v praxi.  Pokračování  v tomto  tématu  i s ohledem  na aktuální  pandemii  C0V1D-19  a s tím  spojené

uzavírání  hranic  a přerušování  leteckých  služeb  by mohlo  být přínosné  i pro hodnocení  podobné  situace  v budoucnu.  Pokud

jde  o nedostatky  diplomové  práce,  v podstatě  jedinou  výraznější  vadou  je množství  jazykových  a typografických  chyb  v celém

textu,  což částečně  kazí finální  dojem  z jinak  velmi  dobře  pojaté  diplomové  práce.

Výsledkem  diplomové  práce  je zejména  vyhodnocení  analýzy  provozu  mezinárodrích  letišť  v ČR a hodnocení  letecké  sítě

pomocí  různých  typů  metody  centrality,  což je dále rozváděno  v závěrečné  kapitole  5 (Diskuze).  V rámci  interpretace  výsledků

hodnocení  letecké  sítě by mohla  být zajímavá  otázka  síťového  efektu  a potenciálu  jednotlivých  přestupních  letišť,  tzv. hubů

a jejich  přínos,  pokud  bychom  výsledky  hodnocení  rozšířili  o údaje,  jak kvalitní  je daný  hub z pohledu  přestupů  pro cestující

s ohledem  na přestupní  možnosti  v rámci leteckých  aliancí  či spolupracujících  dopravců,  nejčastěji  v rámci  tzv. code-share

spolupráce.  Tato otázka  v diplomové  práci není přímo  zmíněna,  ale z pohledu  cestujícího  i celkové  konektivity  je poměrně

významná.  U letišť  Karlovy  Vary a Pardubice  je zmíněna  jejich  orientace  na určitý  trh a v této  souvislosti  citlivost  změn na

pravozní  výkony  daného  letiště.  U pardubického  letiště  je dále zrníněna  konkurenční  nevýhoda  oproti  blízkému  pražskému

letišti.

V této  souvislosti  navrhuji  případně  dva okruhy  otázek  k obhajobě:

1. Jak v rámci  přestupní  centrality  ovlivňuje  potenciál  letiště  spolupráci  mezi leteckými  dopravci,  nejčastěji  na bázi společného

označování linek, tzv. code-sharinB?  Je s těmito  formami  spolupráce  počítáno  v rámci  interpretace  výsledků  hodnocení  sítě?

2. Jakou roli by mohlo  hrát  pardubické  letiště  z pohledu  blízkosti  Prahy  a obsluhy  hlavního  města?  Lze v blízkosti  pražského

letiště  vidět  pouze  nevýhody?  Jaký typ  leteckého  spojení  by byl v tomto  případě  vhodný?

Předloženou  závěrečnou  práci  hodnotím  klasifikačním  stupněm  B - velmi  dobře.
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