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Oponentský posudek bakalárské práce

Hodnocení práce:

Prístup studenta k zadanému úkolu, zvolený postup rešení z hlediska soucasných metod:

Po peclivém proctení této práce mohu konstatovat, že posluchacka pristupovala k jejímu
zpracování s maximální mírou samostatnosti a iniciativy. Mám zde na mysli nejenom
vyhledávání potrebných literárních podkladu, ale predevším pak spojování dílcích celku do
souvislostí,jakož i diskusi výsledku s respektováním soucasných metod a podmínek.

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití:

Již z prvního náhledu do predmetné práce je zjevné, že dosažené výsledky jsou nejen
správne, ale i velice zajímave zpracované, takže i v odborné praxi mohou být zcela jiste
uplatnitelné. Posluchacka venovala znacnou pozornost výberu a zpracování podkladu z praxe
a z odborné literatury. Rád bych zde pozitivne vyzvednul nejen využití literárních
i praktických informací, nýbrž i formu, jakou autorka použité poznatky názorne a prehledne
zpracovala -na základe rady grafu, obrázku a tabulek.

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a predpisum:

Práce plne vyhovuje platným normám, zákonným ustanovením a predpisum na takováto
díla kladeným.

Formální náležitosti (prehlednost, úprava apod.):

Z hlediska jazykového je úroven hodnocené práce velice dobrá. Po obsahové i grafické
stránceji pokládám rovnež za velmi zdarilou.

Obsahuje práce originální rešení vhodné pro autorské osvedcení, patent apod.? NE

V práci nejsou obsaženy žádné takto použitelné výstupy.

Pripomínky a dotazy k práci:

1.) Zajímalo by mne, jaký byl impuls pro vznik leteckých organizací - po 1.svetové
válce (str. 12), zejména s ohledem na bezpecnost a kontrolu letového provozu?
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2.) Dále bych si dovolil dotaz k urcení výše odpisu (str. 32), tedy podle jakého klíce se
porizovací cena odpisovaného majetku postupne zahrnuje do nákladu?

Práci klasifikuji stupnem: Výborne (1)

V Pardubicích dne 11.1.2010 .
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