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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Tvorba cen letenek – dálkové lety 
Jméno autora: Tereza Honová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: K621 Ústav letecké dopravy 
Oponent práce: Ing. Eva Langhammer 
Pracoviště oponenta práce: Úřad pro civilní letectví ČR, K Letišti 1049/23, 160 08 Praha 6 – odborný rada 

oddělení obchodní letecké dopravy odboru provozu letadel sekce letové 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Autorka bakalářské práce vychází ze dvou základních předpokladů ohledně vývoje cen letenek a na základě 
statistické analýzy tato tvrzení potvrdí. Jedná se tedy spíše o rozbor než o odbornou práci. 
Bakalářská práce by měla přinést nová fakta, poznatky či odhady trendu vývoje, což toto zadání nesplňuje.  
 

 

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. 

Cíle stanovené v úvodu práce byly naplněny, v některých případech jsou však uvedena tvrzení bez detailního 
zdůvodnění – např. citace „data od této společnosti byla značně zkreslena, a proto nebyla použita“ (Není jasné na 
základě čeho?). Některé závěry působí poměrně zmateně.  
 

 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Autorka pracuje s omezeným vzorkem vstupních dat - zvolené sledované období je poměrně krátké a nemá tak 
dobrou vypovídací hodnotu. Vhodná by byla například komparace cen letenek na dálkových letech v zimní a v 
letní (hlavní) sezoně v rámci jednoho roku. 
 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Zvolené téma nepředpokládá vysokou úroveň odborných nebo vědeckých znalostí a má také za následek to, že 
bylo použito omezené množství zdrojů, zejména těch literárních. 
Znalosti získané z praxe během studia jsou zde aplikovány pouze ve formě provedení jednoduché statistické 
analýzy sebraných dat za určité období a náročnost plně neodpovídá úrovni zpracování, která je vyžadována u 
závěrečných vysokoškolských prací. 
Některé předpoklady, ze kterých práce vychází, nesou detailně popsané – například rozlišení cestovních tříd není 
zavedeno u všech leteckých dopravců – ten, kdo práci čte, předpokládá, že aerolinky cestovní třídy právě takto 
rozlišují, ale u mnoha menších lokálních společností není rozlišena žádná cestovní třída a cestujícím není ani 
přiřazeno konkrétní sedadlo (tzv. free seating) a i když se pravděpodobně nebude jednat o společnosti, které by 
provozovaly dálkové lety mezi Evropou a USA (které jsou předmětem této analýzy), je důležité, aby získal čtenář 
ucelený obraz o dané problematice.        
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V textu nalezeno 15 chyb (přeházený slovosled, zdvojené předložky, chybějící slova). Některé výrazy se příliš 
často opakují (např. britský/americký národní dopravce). 
Rozsah práce bez připomínek. 
 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací D - uspokojivě 
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. 
Množství a kvalita použitých zdrojů je omezena zaměřením/tématem bakalářské práce – statistická analýza. 
V práci nejsou téměř používány poznámky pod čarou – odkaz na použitý zdroj je uveden pod číslem a musí se 
hledat na konci práce, poté je nutné vracet se zpět do textu. Vhodnější je odkázat na konkrétní např. internetový 
zdroj v poznámce pod čarou se zachováním číslování zdrojů a použitím seznamu použitých zdrojů na konci práce. 
    
 

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. 
Faktory ovlivňující stanovení ceny letenek leteckých dopravců – není uveden dostatečný výčet, jsou pouze 
zvoleny vstupní parametry analýzy, přičemž některé ostatní faktory mohou výrazně snižovat/zvyšovat poptávku 
po konkrétním letu a tak měnit cenu letenky, jako jsou předpokládaný vývoj inflace i jiných makroekonomických 
ukazatelů, ostatní náklady dopravců (poplatky za handling, za přistání, catering apod.), personální vlivy (dostatek 
členů posádek z hlediska naplánování letů), neočekávané situace na trhu letenek – krach letecké společnosti, 
nové členství aerolinky v některé z leteckých aliancí a z toho plynoucí výhody a tak dále. 
 

 
 
 

III. 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. 
 

Zadání bakalářské práce není příliš přínosné, v tom smyslu, že nepřichází s novými zjištěnými závěry a jedná se 
pouze o potvrzení předpokladu použitím jednoduché statistické analýzy. 

Celkový dojem ze způsobu zpracování tématu – jedná se spíše o souhrn komentářů k tabulkám a grafům 
(výstupům z analýzy) se strohým vysvětlením a potvrzením předchozí domněnky. 

Postup řešení tématu je průměrný. 

Úroveň práce zcela neodpovídá odborné závěrečné práci vysokoškolského studijního programu. 

Práce obsahuje drobné jazykové a stylistické chyby, rozsahem je přijatelná. 

Úzce zaměřené téma práce zamezuje použití většího množství zdrojů. 
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Otázky k obhajobě: 

1) Myslíte si, že je Vaše práce přínosná jak pro laickou, tak i pro odbornou veřejnost? Lze závěry, ke kterým 
jste došla, použít v praxi? 

2) Bylo toto téma již někdy zpracováno? 
3) Pokud se business cestující rozhoduje u konkrétního letu, zda koupí letenku, které faktory (kromě ceny 

letenky, cestovní třídy a s ní související benefity, počet zdarma odbavených zavazadel apod.) bere v potaz 
při svém rozhodování? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 

 
 
 
 
 
Datum: 5.1.2021     Podpis: Ing. Eva Langhammer 


