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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:

Text předložené habilitační práce je tvořen souhrnem 12-ti vědeckých prací, na kterých se habilitant podílel buď v roli hlavního (prvního) autora nebo
v roli spoluautora. Vědecké práce, které byly obsahem posouzení, jsou rozvrženy do čtyř tematických oblastí kterými jsou:

1. problematika leteckých a kosmických technologií, 
2. problematika řízení letecké dopravy, 
3. aplikace z civilního letectví spadající do oblasti Průmyslu 4.0, 
4. matematické metody a algoritmy využívající pokročilé matematické přístupy, např. Max-plus algebru.

Publikace zařazené do všech čtyř tematických oblastí se zabývají aktuálními a perspektivními tématy z dynamicky se rozvíjejících oblastí jakými jsou
obecná informatika (v habilitační práci uvedené publikace z oblasti supercomputingu), a pokročilé matematické disciplíny (v habilitační práci uvedené
publikace z oblasti Max-plus algebry). Dá se očekávat, že zájem vědecké komunity o tyto disciplíny bude i v budoucnu přetrvávat, proto je žádoucí,
aby těmto oblastem byla věnována systematická pozornost i na Letecké fakultě Technické univerzity v Košicích.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY:

Po prostudování textu práce je možno konstatovat, že habilitant se zabývá širokým spektrem témat, což vypovídá o jeho značném odborném záběru a
je patrně způsobeno i jeho původním vysokoškolským vzděláním, kterým je matematika, tedy obecná univerzitní věda.

Z hlediska hodnocení vědeckých výsledků obsažených v habilitační práci je možno konstatovat, že habilitant má za sebou bohatou publikační činnost v
různých vědeckých časopisech a na celé řadě vědeckých konferencí, přičemž významně jsou zastoupeny i respektované vědecké časopisy a
konference se sborníky evidovanými ve světově uznávaných databázích Web of Science a Scopus.

Je pozitivní, že habilitant ve své odborné práci nedokladuje své výsledky pouze v oblasti obecné matematiky a informatiky, ale zabývá se i jejich
aplikačním potenciálem v kontextu civilního letectví, což lze považovat za užitečné nejen z hlediska rozvoje oblasti Doprava, ale i z hlediska
pedagogického procesu na Letecké fakultě Technické univerzity v Košicích. V této souvislosti proto očekávám a doporučuji, aby habilitant poznatky ze
své vědecké práce zužitkoval na svém domovském pracovišti v budoucnu i v pedagogickém procesu.

Výsledky dosažené v publikacích zahrnutých do habilitační práce je tedy možno považovat za původní a kvalitní.

OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:

Doporučuji, aby se habilitant v rámci obhajoby vyjádřil k následujícím čtyřem dotazům:

1. které z obecných grafových algoritmů považujete za uplatnitelné při řešení problému organizace letového provozu v prostoru volných tratí?
2. jaký simulační software máte v úmyslu využít pro simulaci práce systému FRA a jaké jsou důvody pro tuto volbu?
3. jaké uplatnění principů Max-plus algebry vidíte v oblasti civilního letectví?
4. jakými odbornými směry máte v plánu se zabývat detailněji v budoucím období a jaká je jejich perspektiva uplatnění z hlediska civilního letectví?

CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ A ZÁVER:

Po prostudování textu práce je možno konstatovat, že habilitant je významnou osobností v oblasti jeho působení, že prokazuje v dostatečné míře
požadované vědecké výsledky a že současně prokazuje i pedagogické kompetence, o čemž svědčí fakt, že složitou výpočetní problematiku týkající se
aplikací matematiky k řešení celé řady konkrétních úloh dokáže podat relativně přístupnou formou. Je tedy možno konstatovat, že splňuje nároky
kladné na udělení vědeckopedagogického titulu docent.



Předloženou habilitační práci je možno doporučit k obhajobě a po jejím úspěšném průběhu doporučuji udělit panu RNDr. Peteru Szabo, PhD.
vědeckopedagogický titul docent v oboru Doprava.

Predloženú habilitačnú prácu na základe predchádzajúceho hodnotenia

ODPORÚČAM prijať k obhajobe

a po jej obhájení navrhujem udeliť vedecko-pedagogický titul "docent (doc.) v odbore "

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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