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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Srovnání odbavení zapsaných a nezapsaných zavazadel v osobní letecké dopravě  
Jméno autora: Bc. Michal Vlček 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav logistiky a managementu dopravy 
Vedoucí práce: Ing. Petra Skolilová 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav logistiky a managementu dopravy 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání vyžadovalo důkladnou znalost tématu, osobní zainteresovanost a časté konzultace přímo v provozu 

 
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 práce bylo splněno nad očekávání vedoucí DP. 

 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Diplomant pravidelně konzultoval, jak se mnou, tak s mnoha experty přímo z prostředí letiště Václava Havla, ale veškerý 
obsah vychází z jeho vlastní iniciativy, včetně předložených zlepšení. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce působí velmi dobrým dojmem, diplomant vhodně kombinoval získané vědomosti s odbornou praxí a literaturou a 
výsledný dojem je odborně kvalitní výstup. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Grafická i jazyková úroveň práce splňuje standardy závěrečných prací. 

 
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. 
Viz celkové hodnocení 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Celkový dojem z rozsahu a kvality předložené práce vysoce předčil očekávání. Diplomant se danému tématu již částečně 
věnoval ve své BP práci, kdy narazil na mnoho otázek, které se rozhodl následně řešit v této DP. Jde tedy opět o výborný 
příklad vývoje odbornosti studenta a jeho samostatné práce. Předložená DP tedy cílí na konkrétní velmi závažnou 
problematiky „odbavení“ příručních zavazadel, které k našemu velkému překvapení, není ze strany dopravců, ani 
handlingových společností, nijak koncepčně řešena. Hloubkou zpracování celého tématu a velmi vhodnou kombinací 
technických a ekonomických parametrů v prostředí letiště Václava Havla v Praze, tak vznikl velmi kvalitní výstup, který by 
mohl sloužit, jako startovací bod pro řešení tohoto závažného a velmi komplikovaného tématu. 
Obzvláště dva návrhy na zlepšení celého konceptu příručních zavazadel považuji za velmi vhodné a jejich aplikace do praxe 
by nebyla nijak nereálná. V současné době hledáme low-cost leteckou společnost, která by je zkusila v pilotním programu 
aplikovat a zároveň jsme v jednání s letištěm Václava Havla. 
Výslednou práci považuji za vynikající výstup využitelný v praxi a velmi oceňuji přístup diplomanta v řešení tématu. 
Práce by mohla sloužit jako další nástroj pro hledání nových mezinárodních partnerů, jak na univerzitní, tak i na komerční 
úrovni.  

 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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