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Hodnocení závěrečné práce:

1. Splnění zadání formálně i odborně. (0 – 30)
Hodnoceno je také splnění stanoveného cíle práce a celkové vypracování s ohledem na zadané téma. 
Excelentně splněné zadání může být ohodnoceno maximálním počtem bodů. V poměru rozsahu části v 
zadání, která není zcela vhodně či úplně zpracována, je hodnocení odpovídajícím způsobem sníženo.  

2. Úroveň teoretické části a využití dostupné literatury. (0 – 30) 
Posuzována je relevantnost teoretické části k zadání, rozsah rešerší a systematické uspořádání zjištěných 
poznatků. Převažuje-li doslovné převzetí textů, hodnocení je sníženo až o 15 bodů (za předpokladu dodržení 
autorských práv). Důvodem pro snížení celkového hodnocení je dále nedostatečný výběr teoretických 
poznatků, literatury a zdrojů.  

3. Rozsah realizačních prací (SW, HW), aplikovaných vědomostí a znalostí, 
úroveň metodologického zpracování a závěrů práce. (0 – 30) 
Celkem 30 bodů může být uděleno za velmi komplexní a bezchybnou práci vhodnou k publikování. Tento 
aspekt se posuzuje zejména z hlediska významu pro obohacení teoretických poznatků a má praktický 
význam. Obzvláště pozitivně je hodnoceno vytvoření modelu, SW produktu a též technická realizace, 
validovaný provozní postup nebo metodika. Za drobné metodologické nedostatky je hodnocení sníženo až o 5 
bodů. Nekonzistentnost zpracování s teoretickými východisky a nejasný či ne zcela odborný metodologický 
přístup vede ke snížení minimálně o 15 bodů. Další snížení hodnocení lze udělit za nedostatečnou diskusi k 
závěrům. 

4. Formální náležitosti a úprava práce (úroveň psaní, označení struktury textu, 
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 
Hodnoceny jsou formální náležitosti z pohledu dodržení pravidel o psaní, atributů závěrečných prací, tj. 
formátování textu, struktury práce, seznamu použité literatury, vybavenosti bakalářské práce grafy a 
tabulkami, způsobu citování. Za nedodržení jednotlivých pravidel je sníženo maximální hodnocení o 2 body za 
každý nerespektovaný atribut. Rovněž za výskyt gramatických chyb, překlepů a nevhodné stylistiky a 
terminologie se snižuje hodnocení o 2–4 body. V práci by se měla objevovat pouze standardní odborná 
terminologie a to zejména v jazyce práce (je třeba hodnotit schopnost vyjadřovat se technickým jazykem – 2 
body), grafy jsou tvořeny dle standardníchzásad (2 body) a stejně jako tabulky jsou opatřeny legendou, 
vše je je v nich čitelné (2 body), jsou dodržena citační pravidla dle ISO690 a ISO690-2 (2 body).  

5. Celkový počet bodů 

  POSUDEK  

Student:

Název:

Body

(link) 

https://uld.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2021/08/20210308-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf


Celkové hodnocení úrovně vypracování:

A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

pozn.: prosím uveďte komentář odůvodňující hodnocení.

práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm 

Komentář:
Pokud potřebujete větší prostor pro posudek, přiložte Vámi vytvořený posudek k tomuto formuláři jako přílohu.

Jméno a příjmení:   Podpis:

Datum:
Organizace:



Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu legislativních, technických a procesních požadavků pro zajištění 
odbavení obchodní letecké dopravy na letišti LKMB a je zároveň soustředěná na možnosti a povinnosti plynoucí z 
legislativ EU a ČR pro nově vznikajícího dopravce, kterým je firma JetForTrip s.r.o. se sídlem právě na letišti v 
Mladé Boleslavi. Autor se ve své práci cíleně zaměřuje na aplikaci nezbytných procesů pro odbavení obchodní 
letecké dopravy v rámci a s možnostmi regionálního letiště s tím, že bude daná problematika použitelná také na 
jakékoli jiné regionální letiště a zároveň může působit jako ucelený návod problematiky odbavování obchodní 
letecké dopravy pro jakoukoli další vznikající leteckou společnost. 
 
První polovina bakalářské práce je věnována legislativním požadavkům a dále výkladu zákonů a definicím, 
včetně nezbytných bezpečnostních opatření s odkazy na jednotlivá nařízení a předpisy. Tato část nezahrnuje 
žádné autorovy analýzy nebo případné porovnávací modely. Nově vznikajícímu leteckému dopravci může být 
dobrým odkazem na jednotlivá právní opatření, ale z hlediska provozu už neposkytuje takový prostor pro tvůrčí 
práci.  
 
Ve výkladu některých definic bohužel není naplněna její podstata jako např. v kapitole 1.5.3 Stálý odesílatel – kde 
není zřejmé, jak je tato pozice definována a pod tímto názvem je uveden údaj o schválených odesílatelích. Výše 
v textu je pouze výklad Schváleného agenta a Známého odesílatele. Informace o ukončení statutu Stálého 
odesílatele je bohužel uvedena až na konci kapitoly po předchozím popisu pravidel této funkce. V kapitole 1.6 
Schengenský prostor – vzhledem ke geopolitickým faktorům a narůstajícímu počtu žádostí dalších zemí o vstup 
do tohoto prostoru by měl být v textu a obrázku uveden datum, ke kterému se daná statistika vztahuje. Kapitola 
1.7 Alternativní bezpečnostní postupy - stanovuje pro jaké kategorie provozu, ale neuvádí příklady těchto postupů 
ačkoli autor uvádí, že právě pro letiště typu LKMB se naskýtá možnost pro jejich uplatnění dle předpisu EU. 
Kapitola 1.6.1 Odbavení do zemí EU – informace o letu do zemí EU, ale mimo Schengenský prostor uvádí jako 
druhou možnost technického mezipřistání s důsledkem navýšení provozních nákladů dopravce – zde by byl 
prostor pro autorovu analýzu právě těchto vícenákladů, což je z pohledu dopravce vždy důležitá kalkulační 
položka. Zároveň je bohužel až v kapitole 3.10 Pasové a celní odbavení uvedena informace o časové nutnosti 
objednání dané kontroly, což mohlo být součástí kapitoly 1.6.1. včetně autorova velmi povedeného a jasného 
modelu odbavení carga a cestujících jako Obrázek 11.  
 
Druhá polovina bakalářské práce se zaobírá implementací poznatků a povinností do praxe – konkrétně tedy na 
letiště v Mladé Boleslavi. Autor se zde věnuje ucelenému postupu odbavení obchodní letecké dopravy s aplikací 
na firmu JetForTrip s.r.o. na letišti LKMB. Je zde zahrnuta také kapitola zabývající se odbavením carga a 
porovnání nákladů na odbavení na letištích LKPR, LKPD a LKMB. Přínosem dopravci jsou zde konkrétní čísla, 
která zde pro celkovou přehlednost nabízí autorovi prostor v podobě tabulek, ale ta je bohužel uvedena jen 
v případě firmy Skyport a.s. 
V kapitole 3.2 je poprvé uvedena zmínka o „Vyhlášené SRA“, nicméně její vyhrazení konkrétně pro letiště LKMB 
je uvedeno názorně až v kapitole 3.7. 
 
I přes výše uvedené připomínky je práce vyhotovena dobře a její vypracování může být pro nově vznikající 
leteckou společnost přínosem a vhodným návodem jednotlivých postupů.  
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