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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:

Predložená habilitačná práca na tému „Riadenie rizík v bezpečnostnom manažmente prevádzky letísk“ je spracovaná na tému, ktorá je vnímaná
spoločnosťou veľmi citlivo, ako predpoklad dlhodobo udržateľnej leteckej dopravy s najvyššou úrovňou bezpečnosti a kvality leteckých služieb.

METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE:

Habilitant v podkapitole 2.1 prezentuje použité pracovné postupy, zvolené metódy. 
Pre spracovanie témy zvolil relevantné nástroje, logické metódy, s dôrazom na obsahovú analýzu, štatistické metódy, metódu syntézy poznatkov a
skúseností pre formulovanie odporúčaní a záverov.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY:

Predložená habilitačná práca na tému „Riadenie rizík v bezpečnostnom manažmente prevádzky letísk“ je spracovaná v rozsahu 114 strán vrátane
zoznamu použitej literatúry (100 zdrojov), plus CD v prílohe. Práca je štruktúrovaná v 4 kľúčových kapitolách okrem úvodu a záveru. Zhoda 12,07%.

Môžem súhlasiť s konštatovaním, že habilitant skúmaním témy:
a) Identifikoval možné nebezpečenstvá a ich následky, pochopenie implementácie
riadenia rizík, zaobchádzanie s rizikami a riadenie identifikovateľných rizík.
b) Špecifikáciu úlohy štátu v jednotlivých oblastiach bezpečnosti leteckej dopravy.
c) Možné ohrozenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov letiska s dôrazom na pozemné zabezpečenie a obsluhu lietadiel.
d) Predložil návrh opatrení, úkonov a odporúčaní pre elimináciu rizík a ohrození pri činnostiach
v pozemnej obsluhe lietadiel a usmernenia pre prevádzkovateľov letísk v oblasti bezpečnosti letiskovej prevádzky.

PRÍNOS PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY A TECHNIKY (UMENIA):

Hlavný prínos spracovania témy v rámci habilitačnej práce vnímam: 
v rámci leteckej edukácie, v študijnom progrmae Air Transport Management (manažérstvo leteckej dopravy) (MLD_Bc_D_en), 1. roč. v predmete kód
9100106 "Prevádzka letísk" (1-MLD-2-PL), resp. pre podporu výučby predmetu kód 91001020 "Letiská a dopravná infraštruktúra" (1 LDI PIL RLP
MLD);
v rámci vedeckej výchovy mladých vedeckých pracovníkov/študentov doktorandského štúdia v ŠP Riadenie leteckej dopravy, pre pdoporu výučby
predmetu kód 91000702 "Bezpečnosť leteckej dopravy" (3-RLD-BLD);
v neposlednom rade habilitačná práca otvára podtémy, ako námety uplatniteľné v rámci samostatných projektov aplikovaného výskumu na výzvy
APVV, alebo na výzvy agentúry VEGA

PRIPOMIENKY A POZNÁMKY K HABILITAČNEJ PRÁCI:

K samotnej HP mám nasledovné poznámky a poznatky:

Zoznam literatúry neobsahuje dokumenty ISO 690 / ISO 690-2, resp.
STN ISO 690 Dokumentácia. Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra z apríla 1998, STN ISO 690-2 Informácie a dokumentácia.
Bibliografické citácie. Časť 2: Elektronické dokumenty a ich časti z decembra 2001.
HP vykazuje odchýlky od citačnej normy.

Zoznam symbolov a skratiek, s. 13:
je uvádzaná ISO 31000:2009 Risk management, Principles an guidelines – Manažérstvo rizika. Zásady a návod.
aktuálne pracujeme s normou verzie ISO 31000: 2018 Risk management. Guidelines (STN ISO 31000:2019);

taktiež je uvádzaná norma ISO/IEC 31010:2009 Risk management, Risk Assessment Techniques – Manažérstvo rizika, Techniky posudzovania rizík
aktuálne pracujeme s normou verzie ISO/IEC 31010:2019 Risk management. Risk assessment technigues;



na s. 23, je v 1.2.1 uvedený Systém manažérstva rizík podľa ISO 31000
Prvý ods.
Štandard ISO 31000 je využiteľný pre akýkoľvek subjekt, keďže ponúka univerzálny model manažmentu rizík a nahrádza veľké množstvo odlišujúcich
sa štandardov a metodológií, závislých na konkrétnom odvetví. Prevzaté od iného zdroja r 2017.

Manažment rizík zahŕňa nasledujúce kroky (ISO 31000):
-    Vytváranie súvislostí,
-    Posudzovanie rizík,
-    Zaobchádzanie s rizikom
-    Monitorovanie a preskúm,avanie,
-    Komunikácia a poradenstvo.

Moja pripomienka sa týka významu pojmu "manažment rizík" a "manažérstvo rizík", ktorý sa viackrát v texte zamieňa. Uprednostnenie slova
"manažérstvo" pred slovom "manažment" bolo v norme motivované snahou odlíšiť ho od viacvýznamového slova "manažment" (z anglického
management), resp. odlíšiť význam slova manažment „skupina pracovníkov“ od významu „súbor riadiacich činností“. Okrem normy STN ISO
31000:2019, aj Slovník súčasného slovenského jazyka uvádza, že "manažérstvo" je ucelený súbor činností, ktorými riadiaci subjekt (jednotlivec alebo
kolektív) pôsobí na riadený objekt s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu hodnotu alebo výkonnosť.

Na s. 49 je uvedené:
Riziká sa môžu:
-    Prijať,
-    Vyhnúť sa im – nerealizovať zámer vyvolávajúci riziko,
-    Redukovať.
Osobne sa prikláňam k širšiemu diapazonu spôsobov zaobchádzania s rizikom, napr. môžu zahŕňať tieto možnosti: 
1. Vyvarovanie sa riziku (avoiding the risk) na základe rozhodnutia nezačínať činnosť alebo nepokračovať v činnosti, ktorá spôsobuje riziko. 
2. Akceptovanie alebo zvýšenie rizika s cieľom využiť príležitosť (taking or increasing risk in order to pursue an opportunity). 
3. Odstránenie zdroja rizika (removing the risk source). 
4. Zmenu pravdepodobnosti rizika (changing thel ikelihood). 
5. Zmenu následkov rizika (changing the consequences). 
6. Podieľanie sa na riziku s ďalšou stranou alebo stranami (vrátane zmlúv a financovania rizika) (sharing the risk with another party or parties). 
7. Zachovanie rizika na základe kvalifikovaného rozhodnutia (retaining the risk by informed decision).

Uvedené poznámky v HP uvádzam v snahe napomôcť aktualizácii a úprave textu HP, ktorá bude určite transformovaná do publikácie v rámci leteckej
edukácie a vyžaduje si podľa možnosti dosiahnuť maximálnu úroveň technickej terminológie. Moje poznatky neznižujú prínos HP a v niektorých
témach môžu odrážať odlišný odborný názor alebo prístup k problematike, ako uplatňuje habilitant.

OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:

Habilitant na s. 106 skromne identifikuje základné prínosy habilitačnej práce v 4 bodoch. 
V rámci obhajoby habilitačnej práce si dovoľujem požiadať o spresnenie a prezentáciu prínosov HP pre leteckú edukáciu, rozvoj teórie a odboru
Doprava, vrátane prínosov pre prax obsiahnutých v návrhoch a odporúčaniach habilitanta.

SPLNENIE SLEDOVANÝCH CIEĽOV HABILITAČNEJ PRÁCE:

V súlade s kap. 2 Cieľ a metodika práce, hlavným cieľom habilitačnej práce bolo preskúmanie prevádzkovej bezpečnosti letísk, definovanie ohrození a
rizík v prevádzke letiska a návrh možných opatrení k eliminácii nebezpečných situácií, incidentov a nehôd na letisku.
Môžem konštatovať, že naplnením 5 čiastkových cieľov bol dosiahnutý aj hlavný cieľ habilitačnej práce.

CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE A ZÁVER:

Habilitačnou prácou uchádzač, p. Ing. Peter Koščák, PhD., Ing. Paed IGIP, preukázal odborné zvládnutie problematiky odboru habilitačného konania a
inauguračného konania DOPRAVA, ktorá je predmetom habilitačnej práce, a preukázal aj celkový prehľad v tomto odbore. HP tiež odzrkadľuje
dlhoročnú odbornú prax a skúsenosť habilitanta v skúmanej problematike.

Habilitačnú prácu na tému „Riadenie rizík v bezpečnostnom manažmente prevádzky letísk“ odporúčam k obhajobe a po úspešnom habilitačnom konaní
odporúčam udeliť p. Ing. Petrovi Koščákovi, PhD., Ing. Paed IGIP vedecko-pedagogický titul docent „doc.“ v odbore habilitačného konania a
inauguračného konania DOPRAVA.

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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