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Akademický rok: 2016 – 2017 

 

Téma bakalářské práce:  
 

Hodnocení současných systémů bezpečnostních kontrol a zavazadel na letištích 

 

Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

1 Náročnost tématu práce  X     

2 Splnění cílů práce  X     

3 Teoretická část práce  X     

4 Praktická část práce  X     

5 Formální úprava práce  X     

Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni. 

 

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: 

Bakalářská práce s názvem „Hodnocení současných systémů bezpečnostních kontrol 

a zavazadel na letištích“ je zpracována mimo úvodu a závěru do 10 kapitol v rozsahu 64 stran. 

Práce je rozdělena do části teoretické (str. 11 – 28) a praktické (str. 29 – 58). 

 

V teoretické části autorka s využitím dostupné literatury pojednává o bezpečnosti, 

bezpečnostní kontrole na letištích a právních předpisech.  

V praktické části autorka BcP pojednává o bezpečnostních systémech na různých letištích 

a v návaznosti na to řeší návrh obecného bezpečnostního systému letiště. 

Za pozitivní v práci považuji aplikaci metody „What it“. Návrh opatření a doporučení je řešen 

konkrétně a je reálný. 

Práce obsahuje minimum formálních a gramatických chyb. 
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Práce je doplněna tabulkami (3) a obrázky (26), z nichž některé jsou úplně zbytečné (např. 

obr. 12 a 13). 

Autorka použila při zpracování své bakalářské práce dostatečný počet zdrojů (36). 

 

Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

1. Jsou současná bezpečnostní opatření na letištích dostatečná?  

2. Jaký je postup kontrolních orgánů při zachycení nebezpečného zavazadla? 

3. Jak je kontrolována vážně nemocná osoba, která chce odletět v rámci ČR, případně do 

jiného státu? 

 

 

Klasifikace oponenta bakalářské práce:  B – velmi dobře 
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       …………………………………... 

       podpis oponenta bakalářské práce 
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