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Cílem vypracované diplomové práce bylo řešení rizik ovlivňující činnost vybraného podniku. Vybraným 
podnikem bylo Letiště Praha a. s.  
 
Vypracovaná diplomová práce má velice dobrou logickou stavbu, rozdělenou do několika kapitol. 
V úvodních kapitolách je podáno vysvětlení historického vývoje bezpečnosti v letecké dopravě a o 
používání různých modelů pro řízení bezpečnostních rizik a identifikace nebezpečí v leteckém provozu. 
Další kapitoly podávají vysvětlení systému „SAFETY MANAGEMENT SYSTÉMU (SMS) a historie Letiště 
Praha a.s. včetně použití metody SMS na Letišti Praha. 
 
Vypracovaná diplomová práce potvrzuje, že systém SMS na mezinárodním Letišti Václava Havla Praha 
přispívá ke zdokonalování bezpečnosti a eliminaci rizik a zároveň tento systém má vliv na vzdělávání a 
zručnost zaměstnanců letiště. 
 
Diplomová práce v příloze obsahuje celou řadu tzv. „SAFETY BREIFS“, pomocí kterých jsou tato 
bezpečností rizika eliminována a na Letišti Praha a.s. řízena. 
 
Stylistická úprava diplomové práce je na vysoké úrovni včetně mnohých grafů a nákresů ze situací, 
které na letišti mohou nastat nebo nastaly. 
 


