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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:

    Predkladaná habilitačná práca sa v súlade so svojim názvom komplexne venuje problematike edukačného procesu riadiacich letovej prevádzky .
Kvalitná edukácia je pre riadiacich letovej prevádzky mimoriadne dôležitá najmä pre bezpečnosť leteckej dopravy a aktivít vojenského letectva. Navyše
musí vzdelávací proces letovodov rešpektovať a obsahovať aktuálne legislatívne dokumenty Európskeho parlamentu a Rady, ktoré sú prakticky
kontinuálne vydávané . Pre vojenských riadiacich sú to navyše dokumenty radu European Military Airworthiness......najmä EMAD 1, EMAR-147 či
EMAR-66.    Vzhľadom na to, že práca rieši problematiku systému edukácie komplexne s využitím aj najnovších požiadaviek, považujem tému
dizertačnej práce za aktuálnu. 

METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE:

Pri riešení práce použil ing. Antoško vedecké metódy, najmä dôslednú analýzu a syntézu. 
Použitie obidvoch základných metód podrobnejšie špecifikoval v tretej kapitole práca. Analýza bolo aplikovaná najmä na legislatívne požiadavky na
výcvik a vzdelávanie, na schválené výcvikové organizácie riadiacich so zreteľom na druhy poskytovaného výcviku a na súčasné vysokoškolské
vzdelávanie riadiacich letovej prevádzky v civilnej aj vojenskej sfére. Metódou syntézy riešil najmä problematiku alternatívneho systému edukácie a
metodiku vyhodnocovania kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov výkonnosti riadiaceho letovej prevádzky.
Výber a použitie teoreticko-metodologického aparátu považujem za účelný a zodpovedajúci definovaným cieľom habilitačnej práce.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY:

    Posudzovaná habilitačná práca rieši problematiku edukácie civilných aj vojenských riadiacich letovej prevádzky. Z obsahu práce je zrejmá autorova
erudovanosť a skúsenosti v tejto problematike dané jeho primerane dlhým pedagogickým pôsobením na LF TUKE ako aj získaným pedagogickým
vzdelaním.
Hlavnými výsledkami prace sú najmä: 
Príspevok k vytvoreniu podmienok pre realizáciu zámerov v oblasti leteckej edukácie riadiacich letovej prevádzky vrátane plnenia požiadaviek a
odporúčaní európskych a slovenských autorít . Ďalej podmienok pre kvalitnú teoretickú aj praktickú prípravu so zavedením simulátorov pre
multimediálne podporovanú edukáciu.
Praktickým výsledkom práce sú návrhy alternatívnych modelov leteckej edukácie civilných aj vojenských riadiacich a tomu odpovedajúcich
alternatívnych bakalárskych študijných programov. 
Ďalej je to návrh výcvikovo-vzdelávacieho centra riadenia letovej prevádzky na Leteckej fakulte TUKE ktoré spĺňa požiadavky kladené Medzinárodnou
organizáciou civilného letectva a Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva. Centrum bude súžiť študentom aj vedecko-pedagogickým pracovníkom
pre nácvik praktických zručností radarového a procedurálneho riadenia ale aj pre v práci definované oblasti vedeckej práce súvisiace s procesmi
riadenia.
Medzi výsledky habilitačnej práce patria aj viaceré metódy monitorovania celkovej záťaže a sledovania výkonnostných parametrov pracovníkov riadenia
letovej prevádzky s dopadom aj na úroveň bezpečnosti v procesoch systému riadenia. 
Ciele definované pre predloženú habilitačnú prácu v nej boli splnené.

PRÍNOS PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY A TECHNIKY (UMENIA):

    Autor prínosy svojej práce opísal v jej šiestej kapitole ako najmä vytvorenie alternatívnych systémov leteckej edukácie riadiacich letovej prevádzky ,
ďalej návrh výcvikové- vzdelávacieho centra riadenia letovej prevádzky a vytvorenie referenčných hodnôt merania výkonnostných ukazovateľov
riadiacich počas nácviku praktických zručností . Sledovanie výkonnostných parametrov napomáha inštruktorom pri individuálnom prístupe v
teoretickej aj praktickej príprave riadiacich letovej prevádzky.
Prínosom práce sú aj skúmané metódy umožňujúce monitorovanie celkovej záťaže letovodov s dopadom aj na úroveň bezpečnosti v jednotlivých
procesoch systému riadenia letovej prevádzky pričom táto problematika úzko súvisí aj v súčasnej dobe veľmi sledovaným procesom zvyšovania
priepustnosti európskeho vzdušného priestoru.

PRIPOMIENKY A POZNÁMKY K HABILITAČNEJ PRÁCI:



1)    V práci je viackrát uvedené, že obsahuje návrh alternatívnych študijných programov riadiacich letovej prevádzky, ale ich obsah je v práci
prezentovaný len v podobe odporúčaných študijných plánov, teda obsahuje názvy predmetov a ich časové dispozície. Osobne si myslím, že názvy
predmetov bez aspoň stručného opisu ich obsahu nemajú dostatočnú informačnú hodnotu o tom, čo by sa študent mal učiť a naučiť. Študijné
programy sú komplexné materiály a také v práci uvedené nie sú. Sám autor v závere (str.116) uvádza „ Profesionálny obsah predmetov akceptuje
požiadavky poskytovateľov....“ a práve tento obsah predmetov v práci absentuje. Navyše autor konštatuje na str. 72 „Charakteristika jednotiek
študijného programu je podrobne rozpracovaná v zaradení predmetov v jednotlivých semestroch...“, aj to to „podrobné rozpracovanie charakteristík“
som v práci nenašiel.
2)    V kapitole č. 4 je chybné číslovanie podkapitol, po 4.1 a 4.2 sa to isté číslovanie opäť uvádza aj pre nasledujúce podkapitoly, čo sa prejavuje vo
všetkom ďalšom číslovaní podkapitol nižšieho rádu. Táto chyba je zrejmá už v s OBSAHU práce. 

OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:

1)    V práci uvádzate zaujímavý poznatok, že vojenskí riadiaci v kurze dosahovali lepšie výsledky pri výcviku radarového riadenia než paralelne
cvičiaci študenti Bc. štúdia a komentujete to tým, že tomu je tak preto, že v čase výcviku neboli zaťažovaní inými študijnými povinnosťami.
Neuvažujete preto v alternatívnom študijnom programe s možnosťou príslušný semester ( a podobne aj semester s procedurálnym riadením)
organizovať formou blokovej výučby (keď by to mohlo mať taký preukázateľný pozitívny výsledok)?
2)    V práci opisované či navrhované modely prípravy vojenských riadiacich letovej prevádzky sa veľmi podstatne líšia vekom absolventa pri
dosiahnutí vycvičenosti (od 22 po 28 rokov). Aký je Váš názor na výber modelu (modelov) zo strany armády práve podľa kritéria veku vycvičenosti? 
3)    Otázku mám aj na použitý kreditový systém predmetov v OŠP. Pravidlá pre udeľovanie kreditov ETC hovoria, že (zjednodušene povedané)
kredity sa udeľujú podľa potrebného množstva práce vynaloženej študentom na zvládnutie predmetu, teda nie iba na základe samotnej dôležitosti
predmetu.... Vo Vašich OŠP však kredity lavírujú vo veľkom rozsahu aj pre povinné predmety s rovnakou či prakticky rovnakou hodinovou dotáciou.
Len napríklad na str.63 OŠP 8 a 5 kreditov za predmety 3/1/0 či dokonca 9 a 4 kredity za povinné predmety s dotáciou 3hod./týždne. Iný podobný
príklad str.73 (to sú už Vaše návrhy) u predmetov s dotáciou 2/2/0 je pridelovaných 5, 6, a aj 7 kreditov a pričom 7 kreditov má aj predmet 2/1/0.
Takýto kreditový systém ja považujem za veľmi nepraktický z pohľadu možností presúvania predmetov v skutočných plánoch (uvedené má názov
„odporúčané“) či posudzovania ekvivalencie predmetov v prípadoch napríklad ERASMU študentov, stáží či Erasmu a iných zahraničných pobytov ale
aj choroby nosných vyučujúcich atď. 
Otázka teda znie z čoho vychádza Vami navrhovaný kreditový systém a či by nemohlo byť účelné tento podstatne zjednodušiť (zjednotiť).

CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE A ZÁVER:

Konštatujem, že predložená habilitačná práca Ing. Mateja Antoška, PhD., Ing.Paed.IGIP s názvom
„Komparatívna analýza a validácia edukačného procesu riadiacich letovej prevádzky“ 
je spracovaná na veľmi dobrej úrovni po obsahovej aj formálnej stránke a spĺňa požiadavky kladené na habilitačné práce.
Na základe uvedeného hodnotím posudzovanú habilitačnú prácu pozitívne a 
odporúčam ju na obhajobu

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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podpis autora posudku


