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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Radek Kučera 
s názvem: Použití celotělových bezpečnostních skenerů při kontrolách v civilním letectví

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30) 

30 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 18 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury
textu, grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 

10 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40) 

40 

5. Celkový počet bodů 98 

Návrh otázek k obhajobě

1. Role bezpečnostních skenerů jako součásti připravovaných nových obecných modelů letištní
bezpečnostní kontroly.

2. Zhodnocení reálného průběhu přípravy podkladů pro práci (kapacitní výpočty, dotazník,
shromažďování postoje expertů) a nakolik získané výsledky a průběh prací odpovídaly úvodním
očekáváním.

3. Postoj k dnes vyvíjeným THz skenerům plošně pokrývajícím prostor a perspektiva jejich budoucího
využití v procesu letištní bezpečnosti.

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské práce:

Hodnocení**: 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

 X ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Nastavení postupu prací, definování hypotéz i formulace závěrů bylo zcela samostatné a založené na
detailní znalosti dané problematiky letecké bezpečnosti i manažerské praxi v dané oblasti. Obsah práce
přehledně shrnuje stávající stav i nejnovější trendy vývoje dané problematiky a to z legislativního i
technologického hlediska.      

Jméno a příjmení: Ing. Zdeněk Truhlář
Organizace: Letiště Praha a. s.


Podpis: .....................................
Datum: .....................................


