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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Technika zlepšení odbavovacích ploch na LKPR pro efektivnější pozemní 
odbavení 

Jméno autora: Bc. Pavla Tomášová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav letecké dopravy 
Oponent práce: Ing. Alexandra Pavelková 
Pracoviště oponenta práce: Smartwings, a.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání závěrečné práce je náročnější, než se na první pohled jeví. Sdružuje hned několik problémů, kterými je třeba se 
zabývat, přičemž každá jednotlivá oblast by mohla být rozvita do samostatné práce. Společné uspořádání do jedné práce 
poskytuje komplexní pohled na možný vývoj pozemní 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. 

Předložená práce splňuje zadání. V úvodu práce byla popsána koncepce odbavovacích ploch, popis běžného provozu na 
odbavovacích plochách prokazuje znalost a orientaci v problematice. Analýza vlivu na životní prostředí a trendů ve světě 
svým obsahem také splňuje požadavky. Návrh možných řešení a budoucí rozvoj by zasluhovaly celistvější zpracování. Jejich 
zařazení k jednotlivým kapitolám však nemá žádný dopad na celkový výstup práce.  
 

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

V práci byly kombinovány zkušenosti získané praxí se statistickými daty. Na jejich základě byly vyvozeny podklady pro 
vytvoření návrhu budoucího řešení. Tento postup shledávám vhodným pro danou problematiku. Akademické poznatky byly 
v této práci využity v menší míře než znalosti z praxe.  

 

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. 
Odborná úroveň odpovídá požadavkům pro diplomovou práci. Práce s daty z praxe prokazuje dobrou orientaci v praktické 
stránce řešené problematiky. Znalosti získané studiem byly vhodně provázány s využitím v praxi. V některých částech práce 
chyběl teoretický základ, pomocí něhož by bylo odůvodněno řešení. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Celkový rozsah práce splňuje zadání. Jednotlivé části svým rozsahem odpovídají problematice v nich zpracované. Ačkoli 
jazyková stránka splňuje požadovanou úroveň diplomové práce, autorka se místy nevyhla obratům vycházejícím 
z profesního žargonu pracovníků pozemního odbavení. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
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 
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zvyklostmi a normami. 
Citace byly použity podle citačních norem. Vlastní úvahy jsou jasně uvedeny a nedochází k jejich záměně s citovanými fakty. 
Mezi zdroji postrádám akademické tituly a odbornou literaturu, které by vytvořily pevnější teoretický základ celé práce.  
 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Vzhledem ke stále se zvyšujícím provozním nárokům na LKPR hodnotím volbu tématu práce kladně. Zadání bylo 
splněno ve všech bodech. Celou prací prostupuje uplatnění poznatků získaných praxí a navrhovaná řešení jsou 
výsledkem analýzy dat a jejich dopadu na reálný provoz. Struktura uspořádání práce je logická a jednotlivé části 
jsou vhodně provázány.  S ohledem na malé nedostatky uvedené v jednotlivých bodech posudku hodnotím 
závěrečnou práci klasifikačním stupněm B.  
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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