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POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Změny v kalkulaci nákladní letecké dopravy v letech 2019 a 2020 
Jméno autora: Bc. Medyantseva Darya 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: K617 
Vedoucí práce: Ing. Petra Skolilová, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
 

Splnění zadání splněno s většími výhradami 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce D - uspokojivě 
 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Studentka si pro svou závěrečnou práci vybrala velmi aktuální a zajímavé téma z oblasti letecké nákladní dopravy. 
Změny, které nastaly v této oblasti od roku 2019 jsou významné, a proto téma poskytovalo velký prostor pro 
zpracování. Bohužel se studentka zapojila do konzultací své práce až velmi pozdě, kdy již nebylo příliš prostoru na 
možné nasměrování ke kvalitnějšímu výsledku. Osobně postrádám s ohledem na téma, vyšší úroveň zpracování celé 
práce, především pak samotného kalkulačního vzorce. Ten je v práci sice velmi detailně rozepsán, ale nikde není 
vyjádřen v uceleném formátu „vzorce“, kde by jednotlivé nové položky byly označeny jako koeficienty a bylo by tak 
možno s nimi více pracovat při různých modelacích, což by byly velmi zajímavé.  
Práce již v průběhu konzultací obsahovala velké množství gramatických i stylistických chyb a přes mnoho mých 
oprav a nespočet upozornění na tento fakt, některé z nich přesto nebyly odstraněny (např. str. 30 a 31). 
Nevyužití matematického vyjádření vzorce je pak nejvíce vidět na kapitole 3.5., kdy studentka aplikuje vzorový 
výpočet, ale forma, kterou jej prezentuje je velmi nepřehledná a zbytečně tak ubírá na odborné úrovni předložené 
práce. 
Osobně od diplomové práce očekávám vyšší úroveň zpracovaní, než je studentkou předložená výsledná verze. 
Obsahově je práce poměrně kvalitní, ale výše uvedené výhrady mi nedovolují hodnotit práci vyšším stupněm, právě 
i s ohledem na průběh tvorby práce ze strany studentky. 
  
Celkový dojem z práce je i přes výše uvedené výhrady uspokojivý a práci doporučuji k obhajobě. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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