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Hodnocení práce: 

 

Přístup studenta k zadanému úkolu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod: 

Forma zpracování a rozsah informací použitých v diplomové práci naznačuje 

odpovědný přístup studentky a zřejmě i její blízký vztah k letišti Pardubice a jeho provozním 

problémům. Zadání má jasný a konkrétní charakter, který vyžadoval práci s údaji o 

konkrétních systémech a reálné situaci na letišti Pardubice. Zvolený postup hodnocení 

technických, provozních a ekonomických možností a požadavků je v diplomové práci plně 

v souladu s hlediska současných metod.   

 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Dosažené výsledky jsou plně v souladu s cíli práce. Byly analyzovány možnosti 

náhrady systému SITA pro ground handling letiště Pardubice, odpovídajícím provozním 

potřebám a ekonomickým možnostem letiště. V práci provedla diplomantka popis systému 

SITA s vyjádřením přínosů a problémů ve vztahu k potřebám letiště. V návaznosti pak rozbor 

technických vlastností a provozních možností systémů pro případnou náhradu za SITA. 

Významnou část práce pak představuje provedený rozbor možných rizik a konečně pro vlastní 

praktické využití pak i ekonomická analýza předpokládaných náhrad. Práce naplňuje 

stanovený cíl v analýze možných dopadů provedené změny v případě úbytku nebo nárůstu 

počtu cestujících.  

 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Z hlediska požadavků norem, zákonným ustanovením a předpisům nemám k předložené 

práci připomínky. 

 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

K práci nemám připomínky ani z hlediska formální úpravy, přehlednosti, správnosti a 

čztivost textu. 

 

Obsahuje práce originální řešení vhodné pro autorské osvědčení, patent apod.?  NE 

      



 

Připomínky a dotazy k práci: 

V práci jste v několika případech uváděla srovnávání vhodnosti použití systémů IT 

s podmínkami letiště Praha Ruzyně. V rámci obhajoby uveďte, zda by pro Vaše hodnocení 

bylo možné, nebo vhodné, využít také zkušenosti s provozováním IT systémů u jiných 

regionálních letišť v České republice?.  

 

Práci klasifikuji stupněm:  Výborně (1) 
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