
 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

Fakulta dopravní 

K621 – Ústav letecké dopravy 

Horská 3, 128 03  Praha 2 

POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Název diplomové práce ............................ Smart cargo letiště 

Autor (včetně titulů) ................................ Bc. Jakub Schránil 

Vedoucí diplomové práce (včetně titulů) ... Ing. Eva Endrizalová, Ph.D. 

       

       

Hodnotící hlediska a jejich klasifikace 

Splnění požadavků a cílů diplomové práce ............................... B (velmi dobře) ... 1,5 

Samostatnost a vlastní iniciativa 
při zpracování diplomové práce ....................................................... C (dobře) ... 2,0 

Využívání znalostí získaných vlastním studiem 
a z odborné literatury ..................................................................... C (dobře) ... 2,0 

Využívání podkladů a dat získaných z praxe ............................. B (velmi dobře) ... 1,5 

Odborná úroveň a přínos diplomové práce ............................... B (velmi dobře) ... 1,5 

Formální zpracování a úprava diplomové práce ........................ B (velmi dobře) ... 1,5 

Další připomínky k diplomové práci: 

Studentova práce (teoretická část) je poznačena časem, který student rozpracování tématu 
věnoval. Nestihl se tak dostatečně obeznámit s tématem a proniknout do problematiky. Na 
druhé straně je nutno uvést fakt, že narazil na nedostatek odborných informací a co se týče 
dat k zpracování, jednalo se o minimální možnosti. Z tohoto důvodu je práce v určitých 
částech odkloněná od původní osnovy.  

Student byl veden k tomu, že práce má obsahovat vlastní přínos v podobě využití a aplikace 
nějaké metody k řešení studie s vědeckým přístupem. To se studentovi podařilo. 
Kategorizoval vybraná evropská letiště na základě využití dvou metodik: z publikovaného 
vědeckého článku z databáze WoS a metodiky amerického Úřadu pro civilní letectví. 
Z pohledu požadavku inženýrského přístupu v rámci DP je tedy práce na velmi dobré úrovni.    



 

 

Strana 2 (celkem 2) 

Diplomovou práci  doporučuj i  k obhajobě. 

Celková klasifikace diplomové práce ..................................... B (velmi dobře) 

 Ing. Eva Endrizalová, Ph.D. 

 …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 
 jméno a tituly vedoucího diplomové práce podpis vedoucího diplomové práce 

V  Praze  dne ..................................................................................... 7. ledna 2019 


