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POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Analýza bezpečnostního programu leteckého dopravce 
Jméno autora: Pavel Mašinda 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: K614 
Vedoucí práce: Ing. Ota Hajzler 
Pracoviště vedoucího práce: Smartwings, a.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání bylo vybráno s přihlédnutím k aktuální politicko-bezpečnostní situaci ve světě, což považuji za velmi 
vhodné. Během vypracování práce se zjistilo, že je zadání velmi aktuální, protože se globální bezpečnostní 
situace velmi změnila. 

 
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. 
Zadání práce bylo splněno. Kladně hodnotím, že autor práce doplnil praktickou aplikaci security analýzy. 

 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
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. 
Studentův přístup byl z počátku vlažný a těžko jsme hledali prostor pro konzultace, což je z části chyba i vedoucího. 
Nicméně v druhé polovině tvorby bakalářské práce student aktivně a pravidelně konzultoval, přicházel s otázkami a 
zajímavými řešeními. Proto hodnotím celkovou spolupráci jako velmi dobrou.  

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Po odborné stránce je práce zdařilá. Kladně hodnotím popis bezpečnostní legislativy, a i zbytek teoretické části. Co je však 
potřeba vyzdvihnout, tak je praktická část. Student zdařile popsal princip rizikové analýzy a zároveň tyto poznatky aplikoval 
při vytváření databáze. Věřím, že by tento výstup mohl být uplatněn v leteckých společnostech. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je po formální i jazykové stránce zdařilá. Drobné nedostatky nijak nesnižují přínos práce. 

 
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. 
Zdroje byly vhodně vybrány a po celou dobu byla jejich korektnost konzultována. Autor se opíral o zdroje, které jsou hojně 
využívány v provozu obchodní letecké dopravy. 
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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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Zadání i práce jsou velmi aktuální. Situace v globálním měřítku není dobrá a letečtí dopravci musí neustále 
zvažovat, jaké bezpečnostní riziko jsou ještě ochotni podstoupit. K tomuto rozhodování musí mít vhodný nástroj a 
vše musí mít popsané v bezpečnostním programu dopravce.  
 
Student velmi dobře pochopil danou problematiku, vše zpracoval a přinesl vlastní praktické řešení, což považuji za 
hlavní přínos práce.  
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
 
K práci nemám doplňující otázky. 
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