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Práce si klade za cíl posoudit činnost Letectva Armády České republiky v
rámci integrovaného záchranného systému a porovnat tuto činnost z
ekonomického hlediska s ohledem na její další poskytovatele.
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Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte:
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Připomínky a otázky k obhajobě:
Hlavní pozitiva práce: Za silnou stránku práce je možné považovat provedenou komparaci provozovatelů LZS
s ohledem na cenu letové hodiny.
Hlavní negativa práce: Za nedostatek práce je možné vnímat stručnou návrhovou část.
Otázka: V kapitole č. 4 uvádíte doporučení spočívající v redukci letů AČR v rámci LZS. Jaké problémy
očekáváte při realizaci Vámi navrženého doporučení?

Práce

je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)

Navržený klasifikační stupeň:

Velmi dobře minus

Do rámečku vypsat hodnocení: výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře minus, dobře, nevyhověl/a.
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