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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Modely pro měření výkonnosti při používání detekčních zařízení 
Jméno autora: Karina Tikhomirova 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav letecké dopravy 
Oponent práce: Ing. Roman Vokáč, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Letiště Praha 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadané téma se zaměřuje na aktuální problematiku výkonnosti bezpečnostních pracovníků na letištích. Zadání hodnotím 
jako náročnější především z důvodu omezené možnosti získávání a publikování informací v této problematice. 

 
 

Splnění zadání splněno s většími výhradami 
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. 

Práce je psána zdánlivě obecně, ale vychází pouze ze dvou základních zdrojů – obsahově je práce založena na překladech 
článků od A. Schwaningera a překladu komerčních řešeních v dané problematice nabízených na internetových stránkách 
společnosti CASRA. Společnost CASRA je bezprostředně spojená s profesorem A. Schwaningerem a výsledné zpracování BP 
je tak založeno v podstatě na převzatých myšlenkách jediného autorského týmu ze švýcarské univerzity. Práce nezohledňuje 
jiné možné přístupy nebo názorové proudy ani jiná technologická řešení. 

 
 

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

Osnova je vzhledem k řešené problematice zadána zcela vhodně a předpokládá úspěšné provedení práce. Autorka však 
vychází pouze z velmi úzce zaměřených zdrojů a jejich překladu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
• Nevhodné použití deformované verze znaku ČVUT na titulní straně práce. 

• Práce obsahuje množství gramatických chyb, překlepů a částí vět, které nedávají smysl společně s ne zcela vhodným 
překladem původních anglických výrazů do češtiny. 

• Nevhodné formulace a slovní spojení. 

• V práci jsou použité různé styly a velikosti písma. 

• Seznam použitých zkratek neobsahuje původní anglické názvy. 

• Obrázek 18 (praktická část práce) nedosahuje zpracování odpovídající očekávané úrovni BP. 
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Odborná úroveň E - dostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
• V abstraktu (i úvodu) práce je uvedeno, že nejmodernější „rentgenové systémy“ poskytují vysoce kvalitní snímky.  

U nejmodernějších (CT 3D RTG a jiné) zařízení nejen na kontrolu kabinových zavazadel patří v současném stavu 
vývoje kvalita zobrazovaného obrazu mezi základní řešené problémy. 

• Nedostatečně uvedené základní principiální rozdíly a zejména výhody/nevýhody flight a commont check-in odbavení. 

• Samoodbavovací kiosky nezkracují dobu odbavovacího procesu. 

• Cestující v současné době nepodléhají „X-ray screeningu“ jako primárnímu druhu kontroly. 

• Nevhodným překladem byl posunut význam obrázku 3 v několika bodech (detekce výkonnosti, skryté a viditelné 
testy). 

• V práci dochází k neustálému opakování části textu a základních myšlenek. 

• Kapitola popis modelu vychází z již popsaných informací z jiných originálních zdrojů a jen opět dochází k jejich 
opakování (tentokrát bez uvedení původního zdroje). 

• Celá strana 39 je napsána zmatečně, autorka dochází k neodborným závěrům. 

• Uvedení vzorců a zpracování problematiky na straně 40 (procentuální úspešnost a neúspěšnost detekce zakázaných 
předmětů, průměrný čas kontroly) je pod očekávanou úrovní BP. 

• Rozbor modelu (kapitola 7) se opět dopouští neodborných závěrů. Autorka pravděpodobně vytvořila modelový 
scénář, který nevychází ze současné situace a u kterého navrhuje zlepšení. 

• Za chybné tvrzení považuji, že pracovníci v době provozních špiček nestíhají a v době klidu nemají žádnou práci. 

• Pokud má zaměstnanec rozdělenou směnu mimo fond pracovní doby, není po něm možné požadovat žádné pracovní 
úkony včetně výcviku. 

• Informace na straně 44 dosahují velmi nízké kvality zpracování analýzy současného stavu a tím i neodborných závěrů. 

• Za spekulativní považuji tvrzení, že nejsložitějším úkolem letiště je rozplánování směn zaměstnanců a že všechna 
velká mezinárodní letiště pracují v režimu H24. 

• Praktické výstupy práce (obrázky 18 a 19) jsou téměř totožné s nezměněnou vypovídající hodnotou. Obsahově 
odpovídají závěrům z použitých zdrojů. V obrázku 19 se objevuje navíc jedna hodnota, která není v textu popsána  
a vysvětlena. 

 
 

Výběr zdrojů, korektnost citací E - dostatečně 
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. 
• V některých částech textu postrádám odkaz na zdroj informací (např. seznam zakázaných předmětů, popis průběhu 

kontroly s využitím odborných pojmů, popis systému TIP apod.). 

• Části práce jsou prakticky doslovně převzaté, zpracování v BP naznačuje spíše parafrázi. Nepřesnosti v původních 
zdrojích jsou přenášeny i do BP. 

• Části práce jsou prakticky doslovně přeložené bez uvedení původního zdroje. 

• Odstavce, které neobsahují gramatické chyby a celé věty dávají smysl je v některých případech dohledat v jiných 
zdrojích i přesto, že u těchto částí není uveden nějaký zdroj. Např. str. 13 se v některých částech doslovně shoduje 
s diplomovou prací Realizace bezpečnostní kontroly osob na letišti z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Je možné, že se 
jedná o doslovné převzetí texu u obou autorů z jiné publikace, aniž by toto řádně odlišili. 

• Autorka se dopouští pochybení vlivem doslovných překladů z původních zdrojů. Např. str. 18 – …obrázek ukazuje 
mírně upravenou verzi modelu… – neupravovala autorka, ale původní autor sám svůj vlastní první návrh.  
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Práce je ve své podstatě založena na překladu myšlenek jediného švýcarského vědeckého týmu vedeného 
profesorem A. Schwaningerem a obsahem i členěním textu odpovídá publikacím tohoto autorského týmu. Jelikož 
považuji vědeckou činnost a výstupy týmu profesora Schwaningera za mimořádně kvalitní, poskytuje předkládaná 
BP ucelený pohled o řešené problematice včetně popisu aktuálního stavu v českém jazyce. Praktickou část 
nepovažuji za zdařilou vzhledem k tomu, že vychází z modelového stavu, který neodpovídá současnému stavu v ČR 
a kvalitativní zpracování je pod očekávanou úrovní BP.  
Předkládaná práce mě nepřesvědčila, že se autorka v dané problematice dostatečně orientuje a má představu  
o praktických dopadech popsaných návrhů ani o zvládnutí vyhledávání a využívání dostupných zdrojů a jejich 
zapracování do BP. 
 
Práci hodnotím již podruhé s obsahově stejným základem připomínek. I z tohoto důvodu hodnotím práci na hraně 
obhajitelnosti s hodnocením E – dostatečně, pokud budou vysvětleny následující otázky k obhajobě. 
 

Otázky k obhajobě: 

1. Vysvětlete prosím význam následujících pojmů, které jsou v práci používány: 

• Situační faktor 

• Determinanty výkonu rentgenového snímání, determinanty detekčního výkonu 

• Covert and overt test 

2. Vysvětlete prosím tvrzení, že „nauka Lidský faktor“ je rozsáhlá a sahá za hranice této BP v okamžiku, kdy se 
věnujete výkonnosti pracovníků. 

3. V kapitole 6 jsou několikrát zmiňována měřená data. Prováděla jste vlastní měření, nebo jste vycházela z již 
naměřených dat? 

4. Vysvětlete prosím, k jakému stavu nebo prostředí se vztahuje text v kapitole 7. Popisujete nějaké konkrétní 
letiště nebo vámi vytvořenou modelovou situaci? Navrhujete zde zavedení a používání opatření, která ale 
popisujete v teoretické části práce a v závěru práce uvádíte, že se již používají. 

5. Na základě jakého postupu vzniklo doporučení testovacího cyklu v délce jeden rok? Je vhodné čekat tak 
dlouho na vyhodnocení dopadu zavedených změn? Během ročního testovacího cyklu by nebylo možné 
zavádět další opatření?  

 

 

 

 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 

 
 
 
 
 
Datum: 1.9.2019          Podpis: 


