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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza vlivu check-in odbavení cestujících na odbavovací proces 
Jméno autora: Frederika Sekeľová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav letecké dopravy 
Oponent práce: Ing. Eva Endrizalová, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Ústav letecké dopravy, ČVUT v Praze FD 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Výhodou pro studentku bylo, že pracuje na letišti V. H. v procesu odbavení. 

 

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. 

Zadání bylo splněno. Studentka uvedla všechny způsoby odbavení cestujících a popsala je.  Hlubší analýza 
s vyhodnocením vlastního měření je uvedená v kapitole 5.   

 

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

Cílem práce byla analýza vlivu check –in odbavení na security kontrolu – vazba tvorby čekacích front mezi 
těmito dvěma fázemi odbavovacího procesu. Vzhledem k tomuto cílí, byl zvolen vhodný postup a cíl byl 
splněn. 

 

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. 
V některých myšlenkách se objevuje nepovedená snaha o odborné vyjádření, např. že před security kontrolou 
je v nárazech vyšší poptávka než nabídka. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální úprava je na dobré úrovni.  Jazyková úroveň nemá nedostatky. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Bez výhrad. 
 

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. 
Studentka uvádí, že cílem provozovatelů letišť je optimalizace toků cestujících tak, aby se nevytvářely dlouhé 
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čekací fronty. K tomu přispívá informovanost cestujících a snaha o automatizaci procesů ze strany letiště. 
V práci nenaznačuje konkrétní řešení.  To však dle zadání nebylo cílem BP. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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