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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 
Oponent práce: Mgr. Zuzana Richtárová 
Pracoviště oponenta práce: Ground Operations and Security Manager, JetForTrip, s.r.o 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání je dle mého názoru zvoleno dobře a je cíleno na aktuální potřeby security manažerů leteckých dopravců.  

 
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. 
Předložená vysokoškolská práce odpovídá jejímu zadání.  

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Zvolený postup hodnotím jako správný. Kladně hodnotím, že se pan Mašinda věnoval jak teoretické, tak praktické stránce 
security risk analýz. Výsledek práce je zajímavý a myslím, že po drobných úpravách by bylo možné ho využít v provozu 
JetForTrip, s.r.o 

 
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. 
Práce je po odborné stránce velmi dobrá. Některé teoretické kapitoly by možná chtěly více rozpracovat, ale i tak poskytují 
ucelený pohled na danou problematiku. Rozhodně by práce mohla být vhodnou prerekvizitou pro další vysokoškolskou 
práci, zaměřenou na další vývoj praktické aplikace.  

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň práce odpovídá vysokoškolským standardům. 

 
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. 
Autor práce, pan Mašinda, se opírá o kvalitní mezinárodní zdroje. Všechny zdroje jsou v textu řádně odcitovány.  

 
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). 
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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. 
 
Předložená práce poskytuje zajímavé, dobře strukturované informace o bezpečnostním programu dopravce a o 
neustále potřebnějších rizikových analýzách. Dle mého názoru je výstup práce použitelný pro implementaci 
postupů rizikových analýz, a to jak u začínajících firem, tak u firem, které nemají tento proces dostatečně dobře 
popsaný. Z praxe se ukazuje, že tato důležitá oblast je často podceňovaným faktorem. 
 
Práce je dle mého názoru velmi dobrá. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
 
K práci mám následující doplňující otázku: 

1. V čem vidíte výhodu Vašeho řešení, proti jiným komerčním řešením?  
 
 
 
Datum: 4.1.2022     Podpis: 


