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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  PROCES ODBAVENÍ ZAVAZADEL NA LKPR 
Jméno autora: Karel Nehasil 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: K621/Ústav letecké dopravy 
Oponent práce: Ing. Václav Ceeh 
Pracoviště oponenta práce: Letiště Praha, a.s.  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma bakalářské práce rozsahem zadání není zásadním způsoben náročné, neboť z velké části podpisuje stávající stav 
technologie a procesů na LKPR. Zároveň je však nutno podotknout, že k danému tématu není k dispozici rozsáhlé množství 
odborné literatury a diplomant byl do značné míry odkázán na informační zdroje získané z internetu, komerčních katalogů, 
prezentací a vlastního pozorování v prostorách třídíren na LKPR.  
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Diplomant jednoznačně splnil všechny parametry zadání závěrečné práce. 
 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Vzhledem k nedostatku použitelné odborné literatury, diplomant zvolil možnost analyzovat procesy odbavení přímo 
v reálném prostředí LKPR. Tento faktor velmi kladně ovlivňuje úroveň celé práce, neboť popsané algoritmy plně odpovídají 
reálnému provozu LKPR. Pro správné pochopení celé problematiky a tudíž plnohodnotného splnění zadání, bylo nutné 
prostudovat v krátkém čase i typy použité letištní technologie a teoretických procesů při odbavení zavazadel. Jako velice 
hodnotnou považuji i diplomatovu brigádu u handligové společnosti, neboť mohl hodnotit proces odbavení zavazadla i 
z praktické stránky. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Diplomant musel ve velmi krátké době nastudovat značné množství informací týkajících se technologií a procesů odbavení 
zavazadel. Celý sytém třídíren je složitým komplexem strojního zařízení, elektromechanických komponent, řídících prvků 
průmyslové automatizace a IT systémů. Diplomant danou problematiku dle možností pochopil a následně v kombinaci 
s prakticky získanými zkušenostmi kvalitně zpracoval. Kapitola 7 obsahuje pouze popis procesu s nakládaným zavazadlem. 
Procesy provozování a údržby technologií nejsou zohledněny. Tento drobný nedostatek nesnižuje celkovou kvalitu práce.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Diplomant předložil práci, která po formální stránce splňuje požadavky na bakalářské práce. Práce obsahuje čestné 
prohlášení, obsah, seznam použité literatury, poznámkový aparát a resumé v anglickém jazyce.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací Zvolte položku. 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
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vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Vzhledem k množství oborné literatury, byl jedním z hlavních zdrojů informací, popisujících proces odbavení, praktická 
zkušenost na LKPR, včetně reálných dat získaných od pracovníků letiště. Získané informace diplomant správným způsobem 
zužitkoval. V popisech jednotlivých procesů a technologií převážně kap. 3 a 5, použité formulace odpovídají citačním 
zvyklostem a normám. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Hlavním úkolem této práce bylo popsat stávající systém a proces odbavení zavazadel na LKPR. Lze jednoznačně konstatovat, 
že diplomant zadání splnil. Výsledná práce je souhrnném teoretických a praktických zkušeností, které diplomant v průběhu 
zpracovávání získal. Jako hlavním výsledným pozitivem práce je komplexní a ucelený popis procesu odbavení zavazadel 
s vysvětlujícím komentářem a popisem jednotlivých částí. Bakalářskou práci lze s jistotou využít jako nástroj pro další 
pedagogickou činnost v daném oboru. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Diplomant velmi správně pochopil zadání práce. Dodržel celkovou strukturu osnovy a vyhodnotil optimálně způsob 
zpracování. Na základe teoretických a praktických poznatků popsal zdařile současný stav procesů a technologií na LKPR, proto 
považuji práci za zdařilou. Rozsahem i kvalitou zpracování převyšuje běžné bakalářské práce. Doporučuji k ústní obhajobě. 
 
Podněty k obhajobě: 
 

1) Více rozvést obecné trendy v procesu odbavení zavazadel. 
2) Možností zlepšení manipulace se zavazadly na LKPR. 
 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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