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Hodnocení práce: 

 

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

Zpracovaná diplomové práce vychází z veřejně dostupných zdrojů o letecké záchanné 
službě, legislativních norem a praktických zkušeností provozovatele i lékaře LZS. 
Z diplomové práce vyplývá, že studentka se v dané problematice velmi dobře orietuje a při 
zpracování postupuje správným směrem. Komplexně popisuje princip fungování LZS v ČR, 
vytváří vlastní výpočty a navrhuje řešení, při kterých vhodně využívá metody ekonometrie.   
 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

V rámci metody analýzy časových řad studentka správně charakterizovala vývoj 
primárních a sekundárních letů u soukromých provozovatelů LZS. Při analýze vývoje 
přepravních výkonů správně kvantifikovala sezónní výkyvy LZS v průběhu roku a 
identifikovala trendové funkce popisující průběh jednotlivých druhů letů. Diplomová práce 
může sloužit jako odborný materiál pro provozovatele LZS, ale i pro státní správu jako 
výchozí materiál pro detailnější rozpracování jednotlivých návrhů a směřování dalšího vývoje 
LZS v ČR.   
 

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. Diplomová práce je zpracována věcně a velmi 
přehledně. Studentka diplomovou práci doplnila řadou výpočtů, grafů, tabulek i fotografií, 
které vhodným způsobem doplňují a znázorňují výklad obsahu.     

 
 

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

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



 
 

Připomínky a dotazy k práci: 

  

K obecné a teoretické části diplomové práce nemám připomínek ani doplňují otázky. 
Níže uvádím pouze případné doplňující otázky k tématu LZS.  

 

Jak si stojí rozsah a kvalita LZS ČR ve srovnání se zahraničními LZS?  

 

Jak je řešeno ošetření cizinců LZS v ČR? 

 

Lze při transportu nemocných či raněných osob, které musí cestovat v leže využít i 
vnitrostátních a mezinárodních pravidelných linek leteckých dopravů?  
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V Pardubicích  dne 3.1.2014 . 

 

.......................................... 

Ing. Tomáš Hrdlička 


