České vysoké učení technické v Praze
Fakulta dopravní - Ústav letecké dopravy
Horská 3, 128 03, Praha 2
e-mail: hanakle1@fd.cvut.cz

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích
Studijní obor:
POSUDEK

Letecká doprava
VEDOUCÍHO

Studenta:

Terezy Honové

s názvem:

Stanovení hodnoty společnosti a značky ČSA

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Hodnocení závěrečné práce:
✔

Práce není v rozporu s metodickým pokynem ČVUT (link)

✔ Je dodržen rozsah práce (min. 35 stran)

✔ Zadání je splněno a každý bod zadání má jasný odraz ve zpracované práci

Kritéria hodnocení bakalářské práce

1.

2.

3.

Splnění zadání formálně i odborně. (0 – 30)

Hodnoceno je také splnění stanoveného cíle práce a celkové vypracování s ohledem na zadané téma.
Excelentně splněné zadání může být ohodnoceno maximálním počtem bodů. V poměru rozsahu části v
zadání, která není zcela vhodně či úplně zpracována, je hodnocení odpovídajícím způsobem sníženo.

Posuzována je relevantnost teoretické části k zadání, rozsah rešerší a systematické uspořádání zjištěných
poznatků. Převažuje-li doslovné převzetí textů, hodnocení je sníženo až o 15 bodů (za předpokladu dodržení
autorských práv). Důvodem pro snížení celkového hodnocení je dále nedostatečný výběr teoretických
poznatků, literatury a zdrojů.

10

Rozsah realizačních prací (SW, HW), aplikovaných vědomostí a znalostí,
úroveň metodologického zpracování a závěrů práce. (0 – 30)

10

Formální náležitosti a úprava práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10)

Hodnoceny jsou formální náležitosti z pohledu dodržení pravidel o psaní, atributů závěrečných prací, tj.
formátování textu, struktury práce, seznamu použité literatury, vybavenosti bakalářské práce grafy a
tabulkami, způsobu citování. Za nedodržení jednotlivých pravidel je sníženo maximální hodnocení o 2 body za
každý nerespektovaný atribut. Rovněž za výskyt gramatických chyb, překlepů a nevhodné stylistiky a
terminologie se snižuje hodnocení o 2–4 body. V práci by se měla objevovat pouze standardní odborná
terminologie a to zejména v jazyce práce (je třeba hodnotit schopnost vyjadřovat se technickým jazykem – 2
body), grafy jsou tvořeny dle standardníchzásad (2 body) a stejně jako tabulky jsou opatřeny legendou,
vše je je v nich čitelné (2 body), jsou dodržena citační pravidla dle ISO690 a ISO690-2 (2 body).

5.

10

Úroveň teoretické části a využití dostupné literatury. (0 – 30)

Celkem 30 bodů může být uděleno za velmi komplexní a bezchybnou práci vhodnou k publikování. Tento
aspekt se posuzuje zejména z hlediska významu pro obohacení teoretických poznatků a má praktický
význam. Obzvláště pozitivně je hodnoceno vytvoření modelu, SW produktu a též technická realizace,
validovaný provozní postup nebo metodika. Za drobné metodologické nedostatky je hodnocení sníženo až o 5
bodů. Nekonzistentnost zpracování s teoretickými východisky a nejasný či ne zcela odborný metodologický
přístup vede ke snížení minimálně o 15 bodů. Další snížení hodnocení lze udělit za nedostatečnou diskusi k
závěrům.

4.

Body

Celkový počet bodů

9

39

Komentář:

Pokud potřebujete větší prostor pro posudek, přiložte Vámi vytvořený posudek k tomuto formuláři jako přílohu.

Práce je založena na doslovných citacích a přejatých textech z jiné literatury a internetových zdrojů bez analýzy těchto
informací a bez jejich aplikace či následného použití metod při stanovení hodnoty společnosti ČSA. V práci není vysvětleno,
jakým způsobem byly vybrány dvě další společnosti, které byly jako jediné z evropského trhu použity k výpočtu multiplikátorů
pro určení hodnoty ČSA, stejně jako nejsou nijak analyzovány rozdílné hodnoty jejich ukazatelů a je arbitrárně použit průměr
dvou čísel k určení multiplikátorů k výpočtu hodnoty ČSA. Citované výsledky z výročních zpráv ČSA se omezují na
jednoduchá konstatování, že se společnosti v některých letech dařilo a v jiných ne, avšak studentka neprovedla hlubší analýzu
meziročních změn hospodářských výsledků společnosti. V predikci budoucího vývoje se omezuje na konstatovaní, že je
obtížné hospodářské výsledky předpovědět, když společnost prochází reorganizací, a tedy není možné vycházet z dřívějšího
provozu.
Druhý cíl práce uvedený v zadání - určit okruh možných zájemců - je zcela opominut, není provedena žádná analýza, pouze je
konstatováno, že jediný možný "zájemce" je současný vlastník.
Studentka se v práci vůbec nezabývá nehmotným majetkem - přepravními právy, sloty na letištích, ani nároky na emisní
povolenky, které jsou v odvětví letecké dopravy často cennějšími komoditami než hmotný majetek a které mohou být
významnou motivací pro investory i přes jinak ne příliš dobré hospodářské výsledky společnosti. Celkově není práce vůbec
zaměřena na specifika letecké dopravy a neprokazuje, že by měla studentka hlubší znalosti tohoto oboru, jde pouze o
kompilaci všeobecných teorií a již publikovaných informací a mediálních zpráv a stav společnosti ČSA je popsán velmi
zevrubně.

Celkové hodnocení úrovně vypracování:

Počet bodů:

A (výborně) B (velmi dobře)
100 - 90
89 - 80

C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
79 - 70
69 - 60
59 - 50
< 50

pozn.: prosím uveďte komentář odůvodňující hodnocení.

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm F a práci nedoporučuji k obhajobě.
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