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Záv re ná práce k tématu “Analýza ULD trackingu spole nosti Finnair” je kvalitn zpracována p edevším z
pohledu na detailní popis logistických proces spojených s handlingem ULD konkrétního dopravce, které autor
správn hodnotí. Velkou pozornost v nuje potom vlastnímu návrhu t ech ešení. Tyto návrhy strukturuje a
hodnotí s využitím ady kritérií, které analyzuje. Záv ry ke kterým z t chto hodnocení došel jsou, na základ
mých vlastních zkušeností s ULD trackingem spole ností Finnair a Norwegian, správné a mohu uvést, že žádný
ze zásadních parametr nebyl v jednostranném hodnocení, ze strany provozovatele systému, opomenut.
K plnému hodnocení a ov ení záv r by bylo zapot ebí p izvat zástupce Finnair Cargo, což nebylo možné kv li
chyb jícímu obchodnímu budgetu k projektu. P edkládaná práce je cenná i jako komplexní materiál ucelen
postihující celý vývoj ULD od historie až po sou asnost.
Autor p edloženou diplomovou prací prokázal schopnost zorientovat se v odborné problematice a
samostatn zpracovat téma na odpovídající metodologické, jazykové, formální a obsahové úrovni s malou
výhradou ke stylistice úvodní ásti práce týkající se popisu. Velice úzká oblast sledování ULD trpí nedostatkem
dostupných dat a materiál ke zpracování, což iní z této práce zcela unikátní vhled do proces technického
odbavení letadel. Cílem této práce bylo nalezení ešení aktuálního a reálného problému, který se poda ilo
naplnit. Záv ry práce mají pro svoji využitelnost vysoký praktický p ínos pro rozvíjení obchodních vztah v
oblasti p epravy carga spole ností Finnair.
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Diplomovou

1. Ve t etí kapitole autor popisuje poodletové zprávy CPM a UCM, kdy i CPM bývá používána pro sledování ULD.
Jaké výhody a nevýhody takové ešení má a pro Finnair využívá k trackingu práv UCM?
2. V kapitole 4.1.2 je zmín n logistický jev, negativn ovliv ující ob h ULD, zvaný "plánovací oprátka", který je
popsaný od 60. let 20. století jako efekt bi e. Jak jej lze eliminovat a jaké preventivní opat ení jsou tedy ve
sledovacím systému navrženy od jeho prvopo átku?
3. Nerovnováhu importu a exportu nákladu a s tím spojený problém se zásobováním ULD eší n které
spole nosti, jako nap íklad Norwegian, standardním po tem p epravovaných ULD na každém letu. Je toto
akceptovatelné jako možné další ešení problému spole nosti Finnair?
4. Odstraní navržená implementace UMC-IN v Helsinkách nadbytky a nedostatky ULD v celosv tové síti stanic
spole nosti Finnair a odstraní et zcový efekt p edzásobování?
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