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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 
 
 
Posuzovaná bakalářská práce se obecně zabývá tématem dohlednosti. To je dále spojeno s 
lokalitou Letiště Václava Havla a podmínkami při leteckém provozu. Charakteristiky dohlednosti, 
vliv na letecký provoz a specifika posuzovaného letiště jsou uvedeny v kapitolách 1-5. Témata 
jsou uvedena a popsána dostatečně, chybí ovšem rešerše odborných a zahraničních studií 
zaměřených na podobnou problematiku. Kapitola 6 představuje výsledky analýzy dat z Letiště 
Václava Havla. Provedena je analýza ročních a denních proměn dohlednosti, diskutovány jsou 
možné vlivy dalších meteorologických faktorů. Dále je analyzována souvislost s rychlostí a 
směrem větru, výsledky jsou opět diskutovány v souvislosti s meteorologickými faktory a 
geografickými charakteristikami. Popisované výsledky a zejména jejich diskuze ukazují, že 
autorka se studovaným tématem komplexně zabývala a zvážila vliv místních specifik i obecných 
atmosférických procesů. Dosažené výsledky jsou dále shrnuty v závěru práce, kde jsou 
zdůrazněny podstatné výsledky a zásadní zjištění. Dle mého názoru by studované téma mělo být 
uvedeno v širších odborných souvislostech, zároveň bych práci členil do rozsahově větších a 
tématicky spojených celků. Provedená analýza a dosažené výsledky jsou na druhou stranu 
nadstandardní a rozšiřují naše znalosti o vývoji místní dohlednosti a vlivu meteorologických 
podmínek na ni.  
 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
 
Jaký vliv na dohlednost má vlastní letecký provoz? Dal by se vysledovat i týdenní chod 
dohlednosti v souvislosti s chodem intenzity leteckého provozu? 
 
 
 
 
 
 
Práci  
ý doporučuji  
q nedoporučuji 
uznat jako bakalářskou. 
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