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Přístup studenta k zadanému úkolu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod: 

Zpracovaná diplomové práce vychází z veřejně dostupných poznatků o nabídce a 

poptávce v letecké dopravě a veřejně dostupných informací z výročních zpráv a médií. 

V práci postrádám hlubší analýzu návrhu jednotlivých opatření, ke které by byla nutá větší 

součinnost ČSA, která však s ohledem na informační embargo společnosti v posledních 

letech, není možná.  

 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Zpracovaná diplomová práce může sloužit jako výchozí materiál pro detailnější 

rozpracování analýzy leteckého dopravce v ČR. Přestože student navrhuje zpracovaná 

opatření z externího pohledu a situace v letecké dopravě je komplikovaná, některá opatření již 

byla anebo jsou opakovaně v praxi testována. Od některých naopak současný management 

celkem zásadně ustoupil.  

 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Předložená práce odpovídá normám, zákoným ustanovením a předpisům 

 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Předložená práce splňuje formální náležitosti stanovené pro diplomovou práci a to jak 

rozsahhem, strukturou i obsahovou částí. V diplomové práci se vyskytuje minimum drobných 

překlepů a nesrovnalostí, které nemají vliv na výklad obsahu. Zejména v anglické verzi však 

diplomant používá označení air carrier ČSA, které v praxi není využíváno a je nahrazováno 

označením Czech Airlines. Ve vysvětlivkách je zkratka OK označena jako imatrikulční kód 

letadel v ČR což může být zavádějící neboť se jedná o IATA kód přidělený letadlům z ČR.     

 

Obsahuje práce originální řešení vhodné pro autorské osvědčení, patent apod.?  NE 

Diplomová práce neobsahuje originální řešení vhodné pro autorské osvědčení i patent. 

 



 

Připomínky a dotazy k práci: 

K obecným částem diplomové práce není třeba doplňujících otázek.  

  

Ve třetí kapitole článek 3.3.8 jsou popsány věrnostní programy ČSA. V roce 2012 však     

došlo k zásadním změnám v nabídce věrnostních programů. Vymenujte ty nejdůležitější.    

Jaká byla největší chyba bývalého managementu Jaroslava Tvrdíka v souvyslosti 

s nabídkou a poptávkou ČSA?  

Jednou z popisovaných strategií je orientace na východ zejména do Ruska a zemí 

bývalé sféry SSSR. Jaké z toho vyplývá riziko? 

Orientace na transferové cestující se zdá být logickou cestou pro zvýšení nabídky na 

přepravu cestujících, nese to s sebou však jedno zásadní riziko. Které to je?  

V diplomové práci je navržen Londýn jako nová destinace pro obchodní cestující. 

Popište co je třeba zajistit pro zahájení operování nové linky, zejména v prostředí silné 

konkurence, mezi kterou nabídka letů do Londýna bezesporu patří. 
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