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Hodnocení závěrečné práce:

1. Splnění zadání formálně i odborně. (0 – 30)
Hodnoceno je také splnění stanoveného cíle práce a celkové vypracování s ohledem na zadané téma. 
Excelentně splněné zadání může být ohodnoceno maximálním počtem bodů. V poměru rozsahu části v 
zadání, která není zcela vhodně či úplně zpracována, je hodnocení odpovídajícím způsobem sníženo.  

2. Úroveň teoretické části a využití dostupné literatury. (0 – 30) 
Posuzována je relevantnost teoretické části k zadání, rozsah rešerší a systematické uspořádání zjištěných 
poznatků. Převažuje-li doslovné převzetí textů, hodnocení je sníženo až o 15 bodů (za předpokladu dodržení 
autorských práv). Důvodem pro snížení celkového hodnocení je dále nedostatečný výběr teoretických 
poznatků, literatury a zdrojů.  

3. Rozsah realizačních prací (SW, HW), aplikovaných vědomostí a znalostí, 
úroveň metodologického zpracování a závěrů práce. (0 – 30) 
Celkem 30 bodů může být uděleno za velmi komplexní a bezchybnou práci vhodnou k publikování. Tento 
aspekt se posuzuje zejména z hlediska významu pro obohacení teoretických poznatků a má praktický 
význam. Obzvláště pozitivně je hodnoceno vytvoření modelu, SW produktu a též technická realizace, 
validovaný provozní postup nebo metodika. Za drobné metodologické nedostatky je hodnocení sníženo až o 5 
bodů. Nekonzistentnost zpracování s teoretickými východisky a nejasný či ne zcela odborný metodologický 
přístup vede ke snížení minimálně o 15 bodů. Další snížení hodnocení lze udělit za nedostatečnou diskusi k 
závěrům. 

4. Formální náležitosti a úprava práce (úroveň psaní, označení struktury textu, 
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 
Hodnoceny jsou formální náležitosti z pohledu dodržení pravidel o psaní, atributů závěrečných prací, tj. 
formátování textu, struktury práce, seznamu použité literatury, vybavenosti bakalářské práce grafy a 
tabulkami, způsobu citování. Za nedodržení jednotlivých pravidel je sníženo maximální hodnocení o 2 body za 
každý nerespektovaný atribut. Rovněž za výskyt gramatických chyb, překlepů a nevhodné stylistiky a 
terminologie se snižuje hodnocení o 2–4 body. V práci by se měla objevovat pouze standardní odborná 
terminologie a to zejména v jazyce práce (je třeba hodnotit schopnost vyjadřovat se technickým jazykem – 2 
body), grafy jsou tvořeny dle standardníchzásad (2 body) a stejně jako tabulky jsou opatřeny legendou, 
vše je je v nich čitelné (2 body), jsou dodržena citační pravidla dle ISO690 a ISO690-2 (2 body).  

5. Celkový počet bodů 

  POSUDEK  

Studenta:

s názvem:

Body

(link) 

https://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20191114-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf


Celkové hodnocení úrovně vypracování:

A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

pozn.: prosím uveďte komentář odůvodňující hodnocení.

práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm 

Komentář:
Pokud potřebujete větší prostor pro posudek, přiložte Vámi vytvořený posudek k tomuto formuláři jako přílohu.
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	Prázdna strana

	Vyberte: [Letecká doprava]
	Dropdown2: [3]
	Text4: Daria Panova
	Text6: 28
	Text7: 30
	Text8: 20
	Text9: 7
	Text10: 85
	Text11: 1. V práci se uvádí, že si cestující mohou v tranzitní hale nakoupit v duty free obchodech. Jak je na tento nákup pohlíženo u odletového východu, kde se kontrolují kabinová zavazadla? Např. může tento nákup ovlivnit váhu příručního zavazadla, či je na něj pohlíženo jako na malou osobní tašku? Může mít cestující s tímto nákupem u odletového východu problémy?2. V práci se uvádí, je-li překročen limit kabinových zavazadel, zbývající zavazadla které nejsou označena musí být odbavena do nákladového prostoru. Je tento postup pro cestující bezplatný, nebo si cestující musí připlatit za odbavené zavazadlo?3. Máte alespoň přibližně představu kolik by stálo společnost údržba a vývoj aplikací při internetovém odbavení, bude-li, jak se v práci uvádí, využito automatizované odbavení?
	Text12: Studentka se ve své práci zabývá aktuálním problémem ne jen společnosti ČSA, ale většiny leteckých společností, týkající se procesu odbavení cestujících, kdy dochází k vůbec prvnímu kontaktu se zákazníkem. S nástupem moderních technologií je někdy pro letecké společnosti velice těžké odhadnout, jaké požadavky na odbavení mají jednotlivé generace cestujících, které využívají leteckou dopravu, tak aby každý zákazník byl spokojen. Bakalářskou práci lze rozdělit do dvou částí, na část teoretickou a část praktickou. V první části studentka shrnula velice přehledně, jak probíhal celý odbavovací proces cestujících společnosti ČSA na letišti Václava Havla v Praze v minulosti a také je přehledně vysvětlen, jak celý proces odbavení cestujících probíhá aktuálně. Dále je v první části práce vysvětlena i problematika letenek, tarifů a všech moderních technologií vyskytujících se v odbavovacím procesu.V praktické části své bakalářské práce se studentka zaměřila na návrh optimálního řešení procesu odbavení u společnosti ČSA, kde porovnávala náklady u jednotlivých způsobů odbavení a vytvořila modelové situace pro odhad nákladů společnosti při odbavení cestujících a navrhla možnost, na základě průzkumu, jak lze v tomto procesu ušetřit náklady.V práci se vyskytují drobné nedostatky, kdy na str. 37 v grafu č. 3 není v legendě vysvětlena zelená barva reprezentující graf, který má dle práce představovat sociálně-ekonomické rozdělení žen, kdy nejvíce leteckou dopravu využívají studentky. Ke grafu č. 4 studentka ve své práci uvádí, že největší četnost letů je u mužů ve věkové kategorii 41 - 50 let, ale z grafu vyplývá, že největší četnost letů je u mužů ve věkové kategorii 21 - 30 let. V práci se vyskytuje i řada gramatických chyb.I přes drobné nedostatky, hodnotím tuto práci jako velmi dobrou a přehledně zpracovanou, kdy největším přínosem této práce je přehledné zpracování průzkumu veřejného mínění i s jeho výsledky a nalezení návrhu optimálního řešení pro odbavení společnosti ČSA.
	CheckC: Off
	CheckD: Off
	CheckE: Off
	CheckF: Off
	CheckA: Off
	CheckB: Áno
	Class: B a práci doporučuji k obhajobě.
	Text28: Lenka Kontriová
	Text29: VŠB - Techniká univerzita Ostrava17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba
	Date_af_date: 30. 08. 2020
	CB1: Áno
	CB2: Áno
	CB3: Áno
	TextCB: 
	Text5: Analýza a návrh procesu odbavení cestujících ČSA 
	TextCB2: Je dodržen rozsah práce (min. 35 stran)
	Text16: Kritéria hodnocení bakalářské práce
	TextCB1: Práce není v rozporu s metodickým pokynem ČVUT
	TextCB3: Zadání je splněno a každý bod zadání má jasný odraz ve zpracované práci
	TextBPDP: Bakalářskou
	Dropdown19: [OPONENTA]
	TextObh: Otázky k obhajobě:


