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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:
Z pohledu nastupující potřeby optimalizace letecké výroby ve smyslu ekonomickém, environmentálním i kvalitativním je dobré nastavení systému
řízení kvality ve výrobních organizacích leteckého průmyslu klíčovou podmínkou. V případě, že se povede úspěšně zavést všechny požadavky a
aspekty a v případě, že bude možné vyřešit všechny výzvy, budou i podniky produkovat s vyšší ekonomickou i environmentální efektivitou. Bude tak
docházet k nižším spotřebám energie v procesu výroby a také k nižší produkci CO2. V konečném důsledku bude díky systému řízení kvality možné
efektivně předcházet realizacím bezpečnostních rizik v podobě leteckých nehod a incidentů, které mají také potenciál ke zvýšení ekonomických i
environmentálních nákladů.

METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE:
Habilitační práce je analýzou a syntézou znalostí, které reprezentují jednotlivé požadavky, aspekty i výzvy v rámci systému řízení. Analýza probíhá
díky zkoumání a popisu klíčových informací o požadavcích, obsahu, trendech a výzvách v několika systematicky rozdělených částech, které tvoří
jednotlivé kapitoly práce. Tuto analyticko-syntetickou část vhodně doplňuje analýza zjištění z auditů ve vybraných leteckých organizacích.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY:
Dosažené výsledky naplňují podrobný popis hlavního cíle práce, který spočívá v předložení ucelené informace o hlavních požadavkách, aspektech a
výzvách v oblasti systému řízení kvality a vykonat analýzu výsledků zjištění z dohledových auditů a následně na základě analýzy předložit návrhy na
zlepšení stavu. Práce poskytuje ucelené informace o všech oblastech definovaných v první kapitole. Za hlavní výsledek lze považovat kapitolu 9. Z
pohledu vznesených závěrů a doporučení bych očekával širší diskusi a použití tzv. „data driven“ přístupu, který by mohl umožnit vzniku nových
hlubších poznatků.

PRÍNOS PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY A TECHNIKY (UMENIA):
Předpokládá se, že kontinuální práce v průběhu posledních let vyústila ve finální podobě této habilitační práce. Z pohledu autora a jeho profesního
zaměření je tedy jasné, že má práce přímý dopad na rozvoj vědy v oblasti výrobních organizací leteckého průmyslu na Slovensku. Dle uvedení v
habilitační práci také autor předpokládá, že v budoucnosti z této práce budou čerpat jak výrobci a Odbor způsobilosti letadel Dopravního úřadu, tak i
Letecká fakulta Technické univerzity v Košicích.

OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:
1. Jaké požadavky na systém řízení kvality jsou stanoveny v jednotlivých etapách životního cyklu leteckých systémů? Jak s těmito etapami
korespondují jednotlivé legislativní rámce?
2. Jakým způsobem lze vzájemně propojit klasické normy kvality a legislativu Evropské regulující organizace leteckého průmyslu?
3. Jaké nejčastější nedostatky a pochybení postihují dodavatelský řetězec organizací leteckého průmyslu?

SPLNENIE SLEDOVANÝCH CIEĽOV HABILITAČNEJ PRÁCE:
Lze konstatovat, že cíle dizertační práce byly splněny tak, jak byly původně v jejím úvodu definovány.

CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE A ZÁVER:
Na základě výše uvedených komentářů, a i navzdory vzneseným připomínkám lze konstatovat, že habilitační práci lze doporučit k obhajobě.
Predloženú habilitačnú prácu na základe predchádzajúceho hodnotenia
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