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Student řeší aktuální téma. Obzvláště u větších údržbových organizací v ČR jako je např. ČSAT není plně využito

moderních logistických možností a technologií. Nutno poznamenat, že student se s otázkou údržby letadel

během svého studia nesetkal a proto musel pracovat se značným množství nových informací. Tohoto úkolu se

ujmul velice zodpovědně, i přes veškerou snahu se v práci občas objevují jisté nepřesnosti v terminologii a

občasné lehce zavádějící informace, které mohou neznalému čtenáři zhoršovat orientaci v daném tématu. Velice

kladně hodnotím grafické zpracování práce. Zde autor vytvořil celou řadu schémat a obrázků, které velice

napomáhají k celkovému přehledu a další využitelnosti práce. 
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