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POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  VLIV FAKTORU ČASU NA CENU LETENKY 
Jméno autora: EVA FIŠEROVÁ 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Logistika a řízení dopravních procesů 
Vedoucí práce: Ing. Petra Skolilová, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, K617 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
 

 
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. 
 

 
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. 
 

 
Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
 

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

 
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. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Zadání práce vyžadovalo velkou časovou náročnost, resp. denní práci s daty, a to v intervalu říjen 2019 – červen 
2020. Původní záměr byl sledovat růst/pokles cen letenek na dané trase v souvislosti s datem odletu, resp. 
sezónnosti. V důsledku nákazy COVID19 byl zamýšlený záměr po březnu 2020 téměř nesplnitelný, nicméně 
studentka našla velmi vhodnou formu zpracování daného tématu a následně práci obohatila o další faktory které 
nebyly původně zahrnuty. 
Výsledná práce možná nepředkládá relevantní obraz vlivu faktoru času na cenu letenky, ale jasně prokazuje 
schopnost studentky řešit klíčový problém v průběhu projektu a jeho zvládnutí. Zároveň se domnívám, že práce 
předkládá velmi kvalitní návod, jak postupovat při řešení tohoto tématu v budoucím, již stabilizovaném, období 
letecké dopravy. Vidím zde tedy jasný potenciál pracovat s tématem i dále v diplomové práci.  
Celá práce vykazuje pečlivé věnování se danému tématu na denní bázi po dobu několika měsíců a prokazuje tak 
kontinuální práci s tématem.  
 
Předložená BP splňuje všechna kritéria a standardy závěrečné bakalářské práce. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
 
 
 
 
 
Datum: 24.8.2020     Podpis: 
 
 
 
 
 
       Podpis:  


