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Předložená  magisterská  práce   Dominiky   Svobodové   čítá  93   stran  textu  vhodně
doplněných  graíý  a  obrázky.  Součástí  práce je  i  s  příloh.  Práce je  makroregionální  studií
snažící se o generalizovaný přehled vývoje poptávky letecké dopravy.

Cíle jsou rozděleny do 4 okruhů a stejně jáko hypotézy jsou na začátku práce jasně
fomulovány. Na úvod jsou zároveň definovány základní pojmy a metodiky zpracování práce.
Stěžejní kapitoly (3. a 4.) hodnotí celosvětovou poptávku po letecké dopravě s přihlédnutím
k makroregionálm' diferenciaci. Podrobněji je hodnocen vývoj Evropě, kde je větší dostupnost
relevantních dat. Stěžejm' kapitoly jsou doplněné mapovými podklady a u každé podkapitoly
je  v závěru  výstižný  souhm  nejvýznamnějších  poznatků.  Zvolené  téma  lze  jednoznačně
považovat za aktuální.

V závěru autorka uvádí výstižný souhm k jednotlivým hypotézám. Autorka v závěru
neuvedla celkové zhodnocení své diplomové práce, například jaké nové či zajímavé poznatky
diplomová práce  autorce  přinesla,  či jaké  by  bylo  vhodné  pokračováni'  daného  tématu  ze
získaných  dat.  Seznam  literatury  obsáhuje  přiměřený  počet  cizojazyčných  zdrojů,  včetně
aktuálních   intemetových   stránek   avšak   ne   všechna  literatura  koresponduje   s literaturou
uváděnou v textu.

Na  úvod  kapitoly  3.1  autorka  uvádí  možné  chápání  poptávky  po  letecké  dopravě.
V předchozím textu tento temín nebyl nikde vysvětlen, a přesto  se  s ním pracuje ve velké
části textu. Autorka nepracuje s agregátní poptávkou, která je pro leteckou dopravu typická a
používaná v makroekonomii. Vzhledem k množství získaných dat bylo možné z práce vytěžit
více,   minimálně   na   základě   souhmné   poptávky   a  nabídky   vtextu   uváděné   posoudit
rovnováhu na trhu, pomocí m'ž by šlo kategorizovat světové makroregiony.

Po fomálm' stránce má práce relativně nízký počet překlepů, v textu se však vyskytují
neobratné fomulace (např. str.  17 věta 3). V práci jsou nejednotně uváděny citace zdrojů, co
do  fomátu kap.  1.4  oproti  ostatním,  tak  do  stylu citací  (str.  21  KNOWLES  (1998)  oproti
Hoyle, Knowles 1998 na str. 25) a zároveň chybí některé zdroje např. Sedláček (2000) str. 23
či  Francis  (2006)  str.  48.  Závěrečné  přílohy  jsou  pěkně  zpracovány  a výstižně  doplňují
prezentovaný text.

Uvedené   nedostatky   však   nemohou   zastínit   celko`ý   charákter   práce,   která  je
zpracována na dobré úrovri. Práce má logickou struktu. V úvodu j sou nastíněny hypotézy,
které  jsou  ověřovány  v dalších  částech  práce.  Je  zřejmé,  že  autorka  analyzovala  značné
množství   údajů,   dokazuje   schopnost   orientovat   se   v domácí   i   zahraniční   literatuře,
cizojazyčných statistických a intemetových zdrojích, které potom vhodně uplatňuje v práci.
I když  se jedná  spíše  o  studii  kompilační,  domnívám  se,  Že  i po  fomální  stránce  splňuje
nároky  kladené  na magisterskou práci.  Na závěr tedy  shmuji  mé  přesvědčení,  že  autorka
prokázala  dobrou  schopnost  samostatné  odbomé  práce,  dobrou  orientaci  v problematice  a
schopnost logické indukce. Práci mohu doporučit k obhajobě.
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