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Dizertačná práca Ing. Filipa Sklenáře obsahuje deväť kapitol (vrátane úvodu a záveru), pričom 

ciele práce popisuje tretia kapitola a hypotézy sú stanovené vo štvrtej kapitole.  

a) Aktuálnosť zvolenej témy  

Téma dizertačnej práce je obsahovo venovaná aktuálnej problematike vplyvu výpadku 

primárnych letových informácií na bezpečnosť a spoľahlivosť lietadlovej techniky. Zo zvolených 

experimentov, ktorými doktorand smeruje k dosiahnutiu cieľa práce je zrejmé, že sa o skúmanú 

problematiku živo zaujíma a v danej problematike sa dobre orientuje. Voľbu takejto témy dizertačnej 

práce oceňujem a konštatujem, že zvolená téma dizertačnej práce je vysoko aktuálna a je potrebné 

sa ňou zaoberať. 

b) Ciele dizertačnej práce 

Dizertant sa okrem skúmania možností ako bezpečne pokračovať v lete (aj po strate 

primárnych informácií z aerometrických prístrojov) zaoberal aj výskumom možností ako jednoznačne 

potvrdiť, že takýto problém nastal.  

Tiež oceňujem, že sa dizertant v častiach 2.1 a 2.2 práce neobmedzil iba na vymenovanie 

nehôd a incidentov, ale prináša ich stručný rozbor a vlastnú interpretáciu súvislostí popisovaných 

nehôd s problematikou skúmanou v dizertačnej práci.  

Autor poukázal na nedostatočný čas, ktorý sa venuje nácviku poruchy snímačov celkového 

tlaku (len 2 minúty času letu, v prípade odlietania minimálnej letovej doby pre nácvik núdzových 

postupov v osnove PPL(A)).   

Aby mohol dizertant splniť hlavný cieľ práce, ktorým bol výskum vplyvu výpadku primárnych 

letových informácií na bezpečnosť a spoľahlivosť lietadlovej techniky, ktorý analyzuje v kapitole 7 

a popisuje vo výsledkoch práce v kapitole 8, musel naplniť čiastkové ciele práce uvádzané v kapitolách 

5 a 6.  

Čiastkové ciele práce a hlavný cieľ práce na seba logicky nadväzujú a je ich možné považovať 

za adekvátne stanovené. 

 

 

 

 



c) Zvolené metódy spracovania 

Autor pri spracovávaní dizertačnej práce využil: 

- Analytickú metódu - zameranú na sledovanie spoľahlivosti a bezpečnosti lietadlovej techniky 

v prípade výpadku primárnych letových informácií 

 

- Experimentálnu metódu - zameranú na praktické letové overenie možnosti využívania 

núdzového postupu riadenia lietadla 

Zvolené metódy považujem pre riešenie tejto práce za vhodné a nemám k nim ďalšie pripomienky.  

d) Štruktúra dizertačnej práce 

Dizertačná práca je členená logicky a prehľadne. Jednotlivé kapitoly sú z hľadiska dĺžky 

primerané a vyvážené. S navrhovanou štruktúrou sa stotožňujem a nemám k nej ďalšie výhrady.    

e) Predpokladaný prínos pre ďalší rozvoj vedy a techniky   

Navrhovaná dizertačná práca má potenciál prispieť k rozvoju študijných programov 

ponúkaných Leteckým ústavom VÚT v Brne, zvlášť odboru Konstrukční a procesní inženýrství. Zároveň 

má práca potenciál byť vhodným študijným materiálom pre študentov Leteckého ústavu VÚT Brne 

a pre odborníkov z praxe.   

f) Námety k rozprave 

Ako námet k rozprave prosím autora, aby zaujal stanovisko k nasledovným otázkam: 

- Aký je Váš názor na pohľad odborníkov, ktorí tvrdia, že sa v budúcnosti prakticky na všetkých 

lietadlách bude merať uhol nábehu a pre pilotov to bude dôležitejšia informácia než rýchlosť letu 

(r. 20, 21 a 22 na str. 25 práce)? 

- Akým spôsobom by bolo možné zlepšiť konštrukciu, prípadne výrobný proces lietadiel, aby 

v budúcnosti pilot dokázal rýchlejšie a spoľahlivejšie rozpoznať vznik poruchového stavu, kedy 

prístroje indikujú klamnú informáciu (napr. o rýchlosti)? 

- Ktoré výsledky Vašej práce je možné aplikovať v praxi okamžite a ktoré si vyžadujú ďalšie 

overovanie? 

- Váš validačný experiment sa, z objektívnych príčin, obmedzil na letové overovanie navrhovaného 

núdzového postupu pilotom s kvalifikáciou obchodného pilota s doložkou pre lety podľa prístrojov, 

čo je možné považovať za pilotný prieskum v tejto oblasti. Ako by sa mal validačný experiment 

rozšíriť, z hľadiska počtu zúčastnených pilotov, ich profesionálnych skúseností, prípadne iných 

aspektov, aby jeho závery bolo možné uplatniť v komerčnej leteckej doprave ako relevantné? Je 

možné sa domnievať, že by sa závery experimentu zásadne zmenili ak by sa letového overovania 

zúčastnilo viac pilotov s rôznymi skúsenosťami? 

- V práci sa zmieňujete o tom, že Vaše výsledky je možné využiť najmä pri hodnotení analýz 

bezpečnosti a spoľahlivosti lietadlovej techniky, čo aj demonštrujete v kapitole 7 so začiatkom na 

strane 93. Takýto spôsob využitia výsledkov je korektný a vedie k naplneniu cieľa práce 

a stanoveniu vplyvu výpadku primárnych letových informácií na bezpečnosť a spoľahlivosť 

lietadlovej techniky. Na spoľahlivosť je však možné nahliadať aj cez schopnosť konkrétneho 

avionického prístroja dosiahnuť podobné výsledky nameranej veličiny pri niekoľkonásobnom 

opakovanom použití prístroja, za predpokladu korektných vstupných údajov napr. o statickom 



a dynamickom tlaku vzduchu. Ako je z konštrukčného hľadiska možné dosahovať vyššiu, resp. 

konštantne vysokú spoľahlivosť avionických prístrojov z tohto pohľadu?        

g) Štylistické a gramatické zhodnotenie: 

Po štylistickej a gramatickej stránke je dizertačná práca napísaná starostlivo. Napriek tomu sa 

dizertant nevyhol viacerým gramatickým nepresnostiam uvedeným nižšie. Tieto nepresnosti nijako 

neznižujú výbornú odbornú aj jazykovú úroveň práce.   

Str. 10 - Graf 1-1 Možnosti řešení řešení dané problematiky 

Str. 13, r. 31 – ...........kapitán spozoval........... 

Str. 13, r. 37,....příčný sknon letounu...... 

Str. 13, r. 40, .....z vyšetrřování nehody vyplynolo.... 

Str. 20, r. 11, ............s bez aerometrické centrály 

Str. 23, r. 28, .......... je naznačen na Obrázek 2-4 

Str. 25, r. 39, ...............Pitot.statická 

Str. 26, r. 22, ...............scénařů 

Str. 42, r. 3, …………. Tvoři 

Str. 54, r. 28, …………. stanovit meze, ve který………….. 

Str. 66, r. 15, ………….. k Tabulka 6-7 přihlédnout……….. 

Str. 68, r. 11, …………… nastavení podélné sklonu………………  

Str. 70, r. 4, ……………. přestavuje…………….. 

Str. 72, r. 2, ………… ze který…………. 

Str. 82, r. 16, ………… s předepsaným podélný sklonem………… 

Str. 86, r. 16, ……… nižší podélný slon…………….. 

Záver 

Doktorand predloženou dizertačnou prácou preukázal teoretické a praktické vedomosti 

z predmetnej problematiky a živý záujem o výskum v tejto oblasti. Konštatujem, že predložená 

dizertačná práca a rovnako aj skrátená verzia dizertačnej práce obsahujú všetky zásadné informácie 

a výsledky a majú akceptovateľnú podobu, ktorá spĺňa všetky nároky kladené na záverečné práce tejto 

kategórie a preto po úspešnej obhajobe dizertačnej práce navrhujem doktorandovi udeliť vedecko-

akademický titul  

„Philosophiae doctor“ 

PhD. 

V Žiline 30. novembra 2021 

 

 

                    doc. Ing. Benedikt Badánik, PhD. 
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