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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:

Téma predloženej habilitačnej práce s názvom „Bezkontaktné geodetické metódy merania v banskom meračstve, priemysle a geovedách“ je aktuálna.
Moderné najmä bezkontaktné technológie prinášajú nové možnosti pri dokumentácii prírodných a antropogénnych objektov a javov. Moderné metódy
postupne nahrádzajú klasické postupy získavania priestorových údajov. Ich hlavnými charakteristikami sú najmä kvalita, presnosť a rýchlosť
získavania priestorových dát. Vďaka technologickému rozvoju prístrojovej techniky a jej čoraz ľahšej dostupnosti sú prínosom pre medziodborovú
vedecko-výskumnú činnosť a geodetickú a fotogrametrickú prax. Zvolená téma habilitačnej preto reflektuje a dopĺňa súčasný stav poznania a otvára
nové možnosti v odbore geodézie a banského meračstva.

METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE:

Predložená habilitačná práca je súborom publikovaných vedeckých prác autora doplnených komentárom v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č.
246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor.
Rozsah predloženej práce je 254 strán. Pozostáva z úvodu, troch kapitol, záveru a prehľadu použitej literatúry. V úvode sú uvedené ciele a témy
výskumu rozpracované v práci. Kapitola 1 a 2 uvádzajú prehľad literatúry k problematike aplikácie metód zberu priestorových údajov a prehľad
použitých meračských metód a súčasný stav poznania, ako aj prehľad technických prostriedkov, ktoré boli použité pri výskume. Kapitola 3 je hlavnou
časťou habilitačnej práce. Delená je na 6 oblastí (tém) výskumu. Kap.3 je súborom 14 publikovaných výstupov vedecko-výskumnej činnosti autora.
Každý pôvodný publikačný výstup je doplnený komentárom autora v slovenskom jazyku. Komentáre obsahujú vždy ciele, metódy, realizáciu, výsledky
a prínos výskumu. Z predložených 14 prác je 5 z kategórie ADC, 1 z kategórie ADM a 3 z kategórie ADN. Z pôvodných prác autora bolo 10 z nich
publikovaných za obdobie posledných 5 rokov. V závere sú zhrnuté celkové prínosy práce vo vedecko-výskumnej činnosti, v oblasti pedagogiky a pre
prax.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY:

Vedecké práce autora, ktoré sú obsahom habilitačnej práce sa zaoberajú vybranými problémami merania v banskom meračstve, priemysle a
geovedách. Témami výskumu je využitie nízkonákladovej UAV fotogrametrie na analýzu digitálneho výškového modelu a v kontexte banskomeračskej
legislatívy SR, hodnotenie kvalitatívnych parametrov DEM generovaných nízkonákladovou UAV fotogrametriou a SfM prístupom na topografické
meranie malých plôch, určovanie objemov odťažených zásob nerastných surovín v povrchových lomoch a aplikácia TLS a SfM prístupov na
určovanie objemovej hmotnosti dobývaných nerastných surovín, využitie metódy TLS na monitoring a dokumentáciu stien povrchových lomov a
skalných odkryvov, určenie geometrických parametrov a deformácie plášťa rotačnej pece z TLS meraní a identifikácia a monitoring zmien terénu vo
vysokohorskom prostredí využitím bezkontaktných metód merania. Výsledky a nové poznatky vyplývajúce z publikačných výstupov autora sú
prínosné v pedagogickej, vedecko-výskumnej a praktickej oblasti.

PRIPOMIENKY A POZNÁMKY K HABILITAČNEJ PRÁCI:

K predloženej habilitačnej práci nemám zásadné pripomienky.

OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:

1.    Aký je Váš názor na budúcnosť využívania bezkontaktných metód v odbore geodézie a banského meračstva?
2.    Naznačte Vaše ďalšie vedecko-výskumné smerovanie súvisiace s témou habilitačnej práce.
3.    Ako boli výsledky vedecko-výskumnej činnosti aplikované vo vzdelávacom procese?

SPLNENIE SLEDOVANÝCH CIEĽOV HABILITAČNEJ PRÁCE:

Ciele habilitačnej práce spočívajúce v aplikácii a testovaní moderných meračských postupov a technológií pri zbere priestorových údajov a pri
dokumentácii javov, návrhu nových prístupov a metodík hromadného spracovania meraných dát s možnosťou transferu nových poznatkov výskumu
do vzdelávacieho procesu a praxe boli splnené.



CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE A ZÁVER:

Po dôkladnom preštudovaní predloženej habilitačnej práce s názvom „Bezkontaktné geodetické metódy merania v banskom meračstve, priemysle a
geovedách“ konštatujem, že práca prináša nové poznatky v odbore habilitačného a inauguračného konania banské meračstvo a geodézia. Je tiež
prínosom pre súvisiace geovedné disciplíny. Spĺňa nároky a náležitosti kladené na habilitačnú prácu. Dosiahnuté vedecko-výskumné výsledky je podľa
môjho názoru možné začleniť do pedagogického procesu a aplikovať v praxi. Podklady predložené k habilitačnému konaniu preukazujú splnenie resp.
prekročenie kritérií požadovaných na habilitačné konanie na Fakulte BERG, TU v Košiciach. Publikačná činnosť habilitanta a jej citačný ohlas sú
dokladom uznania jeho vedecko-výskumnej činnosti doma aj v zahraničí.

Na základe týchto skutočností po úspešnej obhajobe habilitačnej práce odporúčam udeliť Ing. Ľudovítovi Kovaničovi, PhD. vedecko-pedagogický titul
docent v odbore habilitačného a inauguračného konania banské meračstvo a geodézia.

Predloženú habilitačnú prácu na základe predchádzajúceho hodnotenia

ODPORÚČAM prijať k obhajobe

a po jej obhájení navrhujem udeliť vedecko-pedagogický titul "docent (doc.)"

Podpisom na tomto posudku zároveň súhlasím s licenčnými podmienkami obsiahnutými v licenčnej zmluve na použitie posudku záverečnej práce, ktorá je súčasťou tohto
posudku.
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