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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Změny v kalkulaci nákladní letecké dopravy v letech 2019 a 2020 
Jméno autora: Medyantseva Dar’ya 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav logistiky a managementu dopravy 
Oponent práce: Ing. Bc. Pavel Vařacha, Ph. D., DBA 
Pracoviště oponenta práce: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Jedná se o aktuální téma, které lze hodnotit jako náročnější. Především požadavky na predikci budoucího vývoje řešené 
problematiky jsou obecně u každého tématu značně náročné. 

 
Splnění zadání splněno s většími 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. 
Vzhledem k bodům zadání lze práci považovat za splněnou. Nicméně ke zvolenému postupu zadání mám větší výhrady, 
které jsou popsány v následujícím bodě. 

 
Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Autorka zvolila k řešení dané problematiky velmi zvláštní popisný přístup. Vzhledem k tomu že se práce do značné míry 
zabývá predikcí a modelováním, je s podivem a práci na škodu, že je pouze popisná a neobsahuje žádný matematický 
vzorec, který by danou problematiku jednoznačně definoval a byl využitelný pro další simulace. 

 
Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň je negativně ovlivněna právě především absencí matematického jazyka, jak je zmíněno v předchozím 
bodě. Matematické exaktní vyjadřování je také součástí znalostí, které studenti při studiu získávají.  

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce obsahuje větší množství chyb a překlepů. Předpokládám, že čeština není mateřským jazykem autorky, nicméně 
práce by si zasloužila odbornou korekturu. Práce obsahuje řadu obrázků, které jsou ve zhoršené kvalitě, nebo mají 
omezenou čitelnost textu. Rozsah práce splňuje předepsaný limit. 

 
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. 
Student využívá relevantní zdroje a citační etika není narušena.  

 
Další komentáře a hodnocení 
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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. 
Celkově práce působí dojmem, že byla řešena na poslední chvíli. Autorce by jistě prospělo věnovat více času spolupráci 
s vedoucím, zapojit matematický aparát a předat práci k jazykové korektuře. 

 
 
 
 
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. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
 
Konstatuji, že autorka splnila všechny body zadání na dostatečné úrovni, a proto doporučuji práci k obhajobě před 
komisí.  
 
Otázka: Ovlivnila nějak Vaše závěry a predikce aktuálně nastupující čtvrtá vlna nemoci COVID? 
 
 
 
Datum: 30.8.2021     Podpis: 


