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___________________________________________________________________ 
 

 

OPONENTSKÝ  POSUDOK 
na habilitačnú prácu: 

 

 

Komparatívna analýza a validácia edukačného procesu riadiacich 

letovej prevádzky 

 

 

Habilitant: Ing. Matej Antoško, PhD., Ing.Paed.IGIP 

Oponent: doc. Ing. Martin Bugaj, PhD., Žilinská univerzita 

 

 

V zmysle §1 ods. 8 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania 

vedecko- pedagogických titulov alebo umelecko- pedagogických titulov docent a profesor, som 

bol listom dekana Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach doc. Ing. Petrom 

Korbom, PhD., Ing. Paed-IGIP zo dňa 17.09.2021 menovaný za oponenta habilitačnej práce 

Ing. Matej Antoška, PhD., Ing.Paed.IGIP a zároveň požiadaný o vypracovanie oponentského 

posudku k  habilitačnej práce.  

Zároveň mi bola sprístupnená uvedená habilitačná práca ako aj nasledovné materiály 

požadované Vyhláškou: 

 

 

 Návrh na habilitačné konanie. 

 Životopis. 

 Tabuľku plnenia kritérií na získanie titulu docent. 

 Prehľad publikačnej činnosti a ďalších aktivít. 

 Prehľad pedagogickej činnosti. 

 Prehľad vedeckovýskumnej činnosti. 

 Kritériá Leteckej fakulty na získanie titulu docent a profesor. 
 

 

 

a) Aktuálnosť zvolenej tematiky 

 

Habilitant si zvolil veľmi aktuálnu tému, ktorá rieši problematikou edukačného procesu 

riadiacich letovej prevádzky. Z môjho pohľadu je uvedená oblasť veľmi dôležitá z hľadiska 

potenciálu vedeckého skúmania, pretože vzdelávací a výcvikový proces riadiacich letovej 

prevádzky priamo vplýva nielen na bezpečnosť letovej prevádzky ale aj v konečnom dôsledku 

efektívne využívanie všetkých zdrojov, ktoré s uvedeným procesom súvisí. Autor v práci 

analyzuje súčasné legislatívne požiadavky v danej oblasti, uvádza a popisuje jednotlivé 

kvalifikačné kategórie, zdravotné a jazykové požiadavky riadiaceho letovej prevádzky. 
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V rámci uvedenej témy autor prezentuje možnosti a spôsoby súčasného a potenciálneho 

výcviku riadiacich letovej prevádzky, aplikuje metodické postupy pre návrh alternatívnych 

systémov vzdelávania vojenských riadiacich letovej prevádzky pre potreby vzdušných síl OS 

SR a hodnotí kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele výkonnosti riadiacich letovej prevádzky. 

 

 

b) Cieľ práce a jeho splnenie 

 

Autor si stanovil v práci splnenie základného cieľa a to navrhnúť koncepciu leteckej 

edukácie civilných i vojenských riadiacich letovej prevádzky, ktorá bude akceptovať 

psychologické a pedagogické aspekty vzdelávania a výcviku riadiacich letovej prevádzky, ako 

komplexného adaptívneho systému rozvoja ich kompetencií pre zvýšenie úrovne teoretickej i 

praktickej pripravenosti leteckých špecialistov. Pre naplnenie hlavného cieľa si habilitant zvolil 

čiastkové ciele habilitačnej práce: 

• Analyzovať legislatívne požiadavky na výcvik a vzdelávanie riadiacich letovej prevádzky; 

• Zhodnotiť súčasný stav vysokoškolského vzdelávania civilných riadiacich letovej 

prevádzky; 

• Zhodnotiť súčasný stav vysokoškolského vzdelávania vojenských riadiacich letovej 

prevádzky; 

• Analyzovať schválené výcvikové organizácie oprávnené poskytovať certifikovaný výcvik 

riadiacich letovej prevádzky so zreteľom na druhy poskytovaného výcviku; 

• Posúdiť leteckú edukáciu civilných riadiacich letovej prevádzky; 

• Posúdiť leteckú edukáciu vojenských riadiacich letovej prevádzky; 

• Navrhnúť alternatívne systémy leteckej edukácie civilných riadiacich letovej prevádzky 

pre potreby poskytovateľov služby riadenia letovej prevádzky na Slovensku i v zahraničí; 

• Navrhnúť alternatívne systémy leteckej edukácie vojenských riadiacich letovej prevádzky 

pre potreby Vzdušných síl OS SR; 

• Zhodnotiť kvalitatívne ukazovatele výkonnosti riadiacich letovej prevádzky; 

• Zhodnotiť kvantitatívne ukazovatele výkonnosti riadiacich letovej prevádzky; 

Takto zvolená štruktúra práce je z môjho pohľadu logická, jednotlivé kapitoly predstavujú 

dobrý vstup na splnenie stanovených cieľov. Po preštudovaní práce konštatujem, že hlavný cieľ 

práce bol splnený tak, ako ho autor deklaroval. 

 

 

c) Zvolené metódy spracovania 

 

Metódy a postupy, ktoré autor použil pri spracovaní habilitačnej práce, zodpovedajú 

vytýčeným cieľom a sú prakticky zohľadnené v jednotlivých kapitolách. Po všeobecnom úvode 

do zvolenej problematiky a prvej podpornej kapitole sa v druhej kapitole autor venuje analýze 

legislatívneho rámca uvedenej problematiky, požiadavkám kladeným vzdelávanie a výcvik 

riadiacich letovej prevádzky a sumarizuje výcvikové organizácie pre výcvik riadiacich letovej 

prevádzky na Slovensku. Autor v uvedenej kapitole maximalizoval súbor prezentovaných 

informácií, čo však vnímam ako veľmi dobé z hľadiska následného potenciálneho využitia pri 

následnom štruktúrovaní predloženej práce. Tretia kapitola sa venuje práve naplneniu 

stanoveného cieľa práce, a to definovaním metód na jeho dosiahnutie.  

Štvrtá kapitola prezentuje výsledky pedagogického výskumu autora, kde prezentuje 

alternatívne modely prípravy vojenských a civilných riadiacich letovej prevádzky. V tejto 

kapitole taktiež autor navrhuje nové výcvikovo-vzdelávacieho centrum riadenia letovej 

prevádzky. V závere tejto kapitoly mi však osobne absentuje finálne zhrnutie a porovnanie 
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súčasných a navrhovaných systémov vzdelávania a výcviku riadiacich letovej prevádzky. Piata 

kapitola rieši kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele výkonnosti riadiaceho letovej prevádzky, 

kde bolo vykonaných mnoho testov, meraní a vyhodnotení v oblasti výkonnosti riadiacich 

letovej prevádzky. Ocenil by som však hlbšie previazanie uvedenej kapitoly s predošlými 

časťami práce, pretože pôsobí z môjho pohľadu izolovane. Okrem uvedeného, je podľa môjho 

názoru táto časť práce najzaujímavejšia. 

 

 

  

d) Výsledky habilitačnej práce a jej prínos 

 

Predložená habilitačná práca predstavuje ucelené dielo v oblasti problematiky vzdelávania 

a výcviku civilných a vojenských riadiacich letovej prevádzky. Metódou analýzy a syntézy boli 

vytvorené alternatívne systémy vzdelávania a výcviku riadiacich letovej prevádzky pre 

poskytovateľov služby riadenia letovej prevádzky na Slovensku. Práca obsahuje návrh 

bakalárskeho študijného programu Riadenie letovej prevádzky, ktorý obsahuje koncept 

výcvikovo-vzdelávacieho centra riadenia letovej prevádzky. Boli vytvorené referenčné hodnoty 

merania výkonnostných ukazovateľov riadiacich letovej prevádzky počas nácviku praktických 

zručností v radarovom riadení letovej prevádzky. Habilitačná práca taktiež obsahuje vybrané 

typické metodické postupy, ktoré autor uplatnil v rámci dosiahnutia tak hlavného cieľa práce 

ako aj čiastkových cieľov habilitačnej práce. 

Na základe tohto môžem konštatovať, že habilitant má dobrý prehľad v uvedenej 

problematike, opieral sa o dlhoročné vlastné praktické skúsenosti, musel preštudovať veľké 

množstvo odborných zdrojov a ním navrhnuté riešenia v pokračovaní výskumu v uvedenej 

oblasti sa dajú považovať za perspektívne a predstavujú prínos pre ďalší rozvoj vedného 

odboru. Na záver môžem vyjadriť plný súhlas s  prínosmi predkladanej habilitačnej práce tak, 

ako ich autor uviedol na strane 114 a 115. 

 

 

e) Pripomienky k habilitačnej práci 

 

Habilitačná práca Ing. Mateja Antoška, PhD., Ing.Paed.IGIP je po stránke odbornej aj 

jazykovej na dobrej úrovni. Práca obsahuje len málo formálnych nedostatkov (napr. nejednotné 

používanie veľkých a malých písmen za odrážkami a pod. ), ktoré však nijakým spôsobom 

neovplyvňujú výslednú mieru kvality predkladanej práce. Ako som už vyššie uviedol, v závere 

kapitoly 4 mi osobne absentuje finálne zhrnutie a porovnanie súčasných a navrhovaných 

systémov vzdelávania a výcviku riadiacich letovej prevádzky a tiež by som ocenil hlbšie 

previazanie piatej kapitoly s predošlými časťami práce, pretože pôsobí z môjho pohľadu 

izolovane. 

 

 

f) Otázky na obhajobu a do diskusie 

 

1. Na strane 66 uvádzate „Jedným z predpokladov efektívnosti alternatívnych systémov 

leteckej edukácie riadiacich letovej prevádzky je multimediálna podpora počas 

teoretickej prípravy a edukácie, počítačom podporovaný výcvik, relevantné vstupné 

informácie pre správne vyhodnocovanie kvantitatívnych a kvalitatívnych 

ukazovateľov výkonnosti riadiaceho letovej prevádzky, komplexné čiastkové a 

výstupné informácie, spätnoväzobná analýza výsledkov a postupov. Môžete uviesť, 
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ktoré z uvedených predpokladov absentujú v súčasných systémoch vzdelávania 

v spomínanej oblasti? 

2. Na strane 71 uvádzate dva alternatívne modely príprav riadiacich prostredníctvom 

dvoch bakalárskych študijných programov a to „Študijný program Riadenie letovej 

prevádzky“ a „Študijný program Pilot so špecializáciou riadenie letovej prevádzky“. 

Myslíte si, že v druhom modeli deklarované prepojenie študijného programu pilot 

a vzdelávanie v oblasti riadiacich letovej prevádzky je z hľadiska potenciálnych 

uchádzačov správnym riešením? 

 
 

 

g) Záver 
 

Habilitačná práca Ing. Mateja Antoška, PhD., Ing.Paed.IGIP. má dobrú odbornú úroveň 

a po preštudovaní a komplexnom zhodnotení všetkých predkladaných dokumentov 

k habilitácii preto konštatujem, že splnil požiadavky na vymenovanie za docenta v zmysle 

§1 ods. 8 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko- 

pedagogických titulov alebo umelecko- pedagogických titulov docent a profesor. Habilitant 

má zaujímavú publikačnú a vedecko-výskumnú činnosť. Dokáže samostatne formulovať 

problémy a analyzovať získané výsledky vo vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti a 

to vzhľadom na jeho praktické pôsobenie v uvedených oblastiach ako aj v iných vedeckých  

a odborných aktivitách. 

 

Na uvedenom základe s plnou vážnosťou môžem odporučiť, aby práca bola 

prijatá k habilitačnému konaniu a po jej úspešnom obhájení bola menovanému 

udelená vedecko-pedagogická hodnosť 

 

„docent“ 
v odbore Doprava. 

 

 

V Žiline, 22.12.2021 

 

 

 

 

 

 

       doc. Ing. Martin Bugaj, PhD. 

 


