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Slovní hodnocení: 
Pan Ing. Filip Sklenář byl přijat do prezenční formy doktorského studia v roce 2014. V průběhu druhého 
ročníku studia přerušil studium (1.2.-10.8.2016), aby absolvoval dlouhodobý zahraniční pobyt. Po 
návratu se zapojil do výzkumných projektů Leteckého ústavu. Současně v úvodních letech studia složil 
všechny předepsané zkoušky. Státní doktorskou zkoušku pak úspěšně složil 26.6.2019. 
 
V rámci projektů VaV Leteckého ústavu se aktivně zapojil do řešení projektu H2020 EDEC (Enhanced 
Diesel Engine Control), realizace analýz bezpečnosti a spolehlivosti pro společnost PBS, Velká Bíteš, 
nebo do projektu MPO TRIO FV20043. Mimo zapojení do analýz bezpečnosti a spolehlivosti 
realizovaných leteckým ústavem pro průmyslové partnery se doktorand věnoval i podílu na výuce z 
části v předmětech bakalářského studijního programu „Profesionální pilot“ (zejména v předmětu 0P1 
Teoretická příprava PPL, popř. ve cvičeních z DLL Letecké palubní přístroje a OLN Letecká navigační 
technika), a dále se podílel na cvičeních v magisterském studiu v předmětu OSD Spolehlivost letadlové 
techniky. Současně s tím se věnoval získávání pilotních kvalifikací, což ovlivnilo i finální téma disertační 
práce. 
Z projektů VaV se v poslední době rovněž podílel na řešení projektu TAČR TH03010211 MoLiS řešícím 
vývoj mobilních osvětlovacích soustav pro vzletové a přistávací dráhy. 
 
Doktorand předložil disertační práci o rozsahu 116 stran. Práce řeší aktuální problematiku vlivu 
výpadku primárních letových informací na bezpečnost a spolehlivost letadlové techniky. 
Samotná práce poskytuje hned několik nových prvků, které nebyly dosud využity. Hlavním prvkem jsou 
závěry z provedených testů Pitot-statických trubic s různými parametry a popisem zákonitostí 
degradace vlastností, které z těchto měření vyplynuly. Dalším prvkem jsou postupy pro řízení malých 
letadel po výpadku vybraných aerometrických přístrojů, které v této kategorii letadel jsou svým 
rozsahem a podložením metodikou měření a tvorby ojedinělé. Na závěr pak shrnuje doktorand vliv 
předešlých zjištění na možnost ovlivnění hodnocení kritičnosti v analýzách bezpečnosti a spolehlivosti. 
Výsledky disertační práce Ing. Filip Sklenář publikoval v článku „INDICATED AIRSPEED ERROR DUE TO 
GRADUAL BLOCKING OF PITOT TUBE WITH DRAIN HOLE“, který prošel recenzním řízením a je schválen 
k publikaci v časopise Aviation (přijat byl 8.5.2021). 
 
Doktorand v průběhu studia prokázal schopnost samostatně a systematicky řešit úkoly výzkumu a 
vývoje ve špičkovém oboru. Disertační práce splňuje požadavky uvedené v § 47 odst. 4, zákona č. 
111/1998 Sb. o vysokých školách. Proto doporučuji, aby panu Ing. Filipu Sklenářovi byl po úspěšné 
obhajobě udělen akademický titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D.). 
 
 
 
V Brně dne 21.10.2021 
 
 
       doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. 


