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HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

                 obhajoba této bakalářské práce se koná dne:  - 

 

Téma bakalářské práce:  

Analýza kritických míst bezpečnostních prohlídek osob a zavazadel na letišti 

 

Jméno a příjmení: Jakub BRUMAR  

 

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 

    Bakalářská práce odpovídá uvedenému zadání v plném rozsahu. Autor provedl analýzu 

kritických míst v prováděných prohlídkách osob a zavazadel na letišti. V práci je proveden 

výčet úkonů, které se provádějí i s popisem techniky, kterou mají pracovníci kontroly 

k dispozici. V provedených analýzách autor uvedl možnosti překonání těchto bezpečnostních 

prohlídek při splnění určitých podmínek a stanovil je jako soubor kritických míst. V závěru 

práce pak navrhl i některá inovativní řešení, která by tato kritická místa mohla minimalizovat, 

nebo i částečně odstranit.  

 

 

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti 

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 

 

     Bakalářská práce z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých části působí celistvým 

dojmem a oponent nemá žádných připomínek. 

 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

 

    Oponent práci doporučuje k obhajobě.  

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

 

    Kritické připomínky oponent nemá. 

 

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 

 

    Bakalářská práce nové poznatky nepřináší, jen prakticky uvádí do života některé technické 

komponenty pro odstranění kritických míst, které autor vytipoval a které by mohly být v této 

oblasti realizovány, vše s ohledem na malé zkušenosti autora v této bezpečnostní 

problematice. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 

    Autor se v zadané problematice dostatečně orientoval, o čemž svědčí dostatečný rozsah 

vhodně zvolené odborné literatury. K výběru a využití studijních pramenů nemá oponent 

žádných připomínek. Autor provedl i několik konzultací s bezpečnostními pracovníky, 

zabezpečujícími tuto oblast na letišti Ostrava-Mošnov, při řešení některých praktických 

problémů. 

 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

 

    K formálnímu zpracování a k jazykové úpravě nemá oponent žádných připomínek. 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

 

    Práce může sloužit jako teoretický úvod pro další publikace autora. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

Oponent připomínky a otázky k obhajobě nemá. 

 

10. Práci hodnotím: VÝBORNĚ 

 

    Zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

    

      

 

 

 

    Dne 20. 4. 2012   

     Podpis oponenta 

 

 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


