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1. Problematika práce (vymezení  okruhu problémů řešených v práci,  jejich aktuálnost  a 
návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové):

Autor se ve své práci zabývá odbavovacím procesem cestujících uvnitř  Schengenského
prostoru. Vymezuje zákonný rámec problematiky, současná technická řešení a nové trendy
v odbavení  cestujících.  Na základě uvedeného pak navrhuje jednotný postup odbavení.
Práce je náročná velkým a nepřehledným množstvím dat a to jak v legislativě, tak v oblasti
technických řešení.

2. Posouzení  dosažených  výsledků (výpočty,  projekční  nebo  programové  řešení, 
experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití):

Práce je novým uceleným zdrojem informací o systému odbavení cestujících a ukazuje
nedostatky stávajících řešení, navrhuje jejich sjednocení a zjednodušení. V tomto ohledu
může být využita jako návodná studie pro jednotlivá letiště, zejména v ČR, kde postup
odbavení stále vykazuje prvky nadbytečnosti zatěžující jak letiště, tak zejména dopravce a
v neposlední řadě cestující.
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3. Původnost  práce (proporce  rozsahu  jednotlivých  částí  dle  jejich  důležitosti  a  forma 
zpracování, jaká část práce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta):

Práce je původní, na zadané téma není dostupná literatura ani jiná studie. První polovina
práce je popisná a rešeršního typu, a to v částech o legislativě a současných řešeních. V
dalších částech se pak jedná o dílo autora. Rozvržení kapitol je úměrné, členění logické a
správné.

4. Formální  náležitosti  práce (zda  byly  dodrženy  zásady  obsažené  v dokumentu 
FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 
opomenutí,  jejich  závažnost,  přehlednost  a  vnější  úprava,  grafické  přílohy,  jak  práce 
odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům):

Byly splněny formální požadavky na zpracování diplomové práce. Práce obsahuje malé
množství chyb typu překlepů. 

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 
nezbytný bod posudku):

Jsou v rámci Schengenského prostoru všechna letiště zhruba na stejné systémové úrovni
pokud se týče odbavovacího procesu a pokud ne, která opatření byste doporučil tak, aby
odbavovací proces byl homogenní, v podstatě unifikovaný.

6. Celkové  zhodnocení  práce (zda  svědčí  o dostatečných  odborných  znalostech  a 
schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě):

Práce  svědčí  o  dobré  orientaci  studenta  v  oblasti  letecké  přepravy  cestujících  a  o
schopnostech  samostatně  analyzovat  předložený  problém.   

Práci doporučuji k obhajobě.

Celkové hodnocení práce:

Předloženou  práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení

výborně.

V Ostravě Dne 28. 5. 2015

podpis oponenta práce
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