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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Hodnocení efektivity Apron Safety Teamu na LKPR 
Jméno autora: Bc. Kateřina Povšíková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav letecké dopravy 
Oponent práce: Ing Radomír Havíř, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Letiště Václava Havla Praha 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
 
Obchodně-technické odbavení letadla na letišti přináší velkou interakci v čase a prostoru různých vzájemně se 
determinujících procesů. Množství techniky potřebné pro včasné a bezproblémové odbavení letadla, přináší zároveň nejen 
prostorové, ale i provozní problémy, kterými se musí provozovatel letiště zabývat. Téma DP „Efekvita Apron Safety Teamu 
na LKPR“ řeší otázku jednoho z prvků Safery Managament Systému mezinárodního leště Václava Havla Praha. Tímto prvkem 
je poradní skupina Safety managera, kterou je Apron Safety Team (AST), řešící právě provozní problémy v tomto prostoru 
letiště. 

 

Splnění zadání splněno 
 

Cílem práce byly procesy spojené s fungováním Apron Safety Team na pražském letišti a také hodnocení jeho efektivity. 
Autorka DP se během období zpracování své práce zúčastňovala pravidelných jednání tohoto poradního týmu, kde se snažila 
analyzovat jeho fungování. Dále se zabývala otázkou diskutovaných témat a jejich vypořádáním v rámci struktury a 
kompetence jednotlivých zástupců AST. Lze konstatovat, že stanovené cíle byly naplněny. 

 

Zvolený postup řešení správný 
 

Autorka práce v teoretické části mapovala legislativní rámec práce Apron Safety Teamu a jeho začlenění do celkového 
kontextu řízení provozní bezpečnosti, přičemž zkoumala i rozdíl mezi jiným poradní týmem LKPR Runway Safety Teamem. 
Zajímavou částí DP je i procesní mapa Řízení provozních rizik. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
 
Zvolený přístup svědčí o teoretických i praktických znalostech autora práce nejen v oblasti analýzy rizik, ale i schopnosti 
správně analyzovat vstupní informace a z nich vyvodit odpovídající závěry. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
 
Předložené práci by slušelo lepší strukturování a tím uspořádání témat do jednotlivých kapitol. V práci se objevují i určité 
nepřesnosti. Příkladem je na str. 33 názor autorky že „ Annex 14 se zabývá převážně infrastrukturou letištních budov“, nebo 
kap.. 2.4, ve které autorka uvádí „ ADR.OR.D.027 je dokument, který vydala EASA a slouží jako poradenský materiál pro 
provozovatele letišť“. Dalším nedostatkem je např. opakující se totožný text na str 62 (poslední odstavec a druhý odstavec 
na str 63) nebo barevné schéma matice rizik v tab. 4, kdy autorka následně již pracuje s barevným schématem odlišným v 
návazné tab. 5.  
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Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
 
Výběr zdrojů umožnil autorce práce vhodným, způsobem utřídit získané poznatky, které následně skloubila se svými 
praktickými znalostmi a získanými zkušenostmi. Cením si aplikace dotazníkové metody k získání relevantních informací 
z dalších letišť. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Práce dává čtenář určitý přehled o zvoleném tématu a může být i přes uvedené formální nedostatky využita i jako podklad 
pro výuku v oblasti provozní bezpečnosti letišť. 

 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 
1) Můžete vysvětlit rozdílnost barevného schématu matice rizik v tab. 4  a tab. 5? 
2) Jaká je role managementu společnosti v případě hodnocení události, nebo zjištění u nežádoucího rizika? 
3) Co je obsahem ICAO ANNEX 14 a jaká je jeho úloha? 
4) Můžete vysvětlit pojem „ADR.OR.D.027 je dokument, který vydala EASA a slouží jako poradenský materiál 

pro provozovatele letišť“. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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