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Oponentní posudek byl zpracován na základě jmenování oponentem k inaguračnímu řízení
Dr.h.c. prof. h.c. doc. Ing. Stanislava Szabo, PhD., MBA, LL. M., které bylo schváleno
usnesením č. 31275/2020 Vědecké rady Letecké fakulty Technické univerzity v Košicích dne
24. 9. 2020. V souladu s „Vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky č.246/2019 Z.z. o postupu získavania vedecko-pedagogických titulov a
umelecko-pedagogických titulov docent a profesorov v znení neskorších predpisov“ jsem se
seznámil se žádosti na jmenování profesorem Dr.h.c. prof. h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo,
PhD., MBA, LL.M., jejími přílohami, orientovanými na profesní charakteristiku, publikační
činnost a její ohlasy a na vědecký a pedagogický profil žadatele. Východiskem pro zpracování
posudku byly informace z dokumentace, přiložené k žádosti ke jmenování profesorem.
Předložená dokumentace je uspořádána přehledně, umožňuje důsledné zhodnocení
jednotlivých aktivit žadatele a jejich porovnání s požadavky „Kritérií na jmenování docentů a
profesorů na Letecké fakultě Technické univerzity v Košicích“, schválenými VR LF TUKE 9.
12. 2016. Struktura předložených materiálů odpovídá požadavkům stanoveným v §5 odst. 2
„Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.246/2019
Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov
docent a profesor“.

1. Vzdělání a profesní profil
Doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD. je absolventem Vysoké vojenské letecké školy v Košicích,
kterou ukončil v roce 1993. Po roční praxi na letecké základně Sliač působil v oblasti
vzdělávání v oboru letectví na vysokých školách až do současnosti, kromě období 2006–2008,
kdy vykonával funkci Generálního ředitele sekce pro vyzbrojování na Ministerstvu obrany
Slovenské republiky. Habilitační řízení a obhajoba habilitační práce proběhla v roce 2004 na
Vojenské letecké akademii generála Milana Rastislava Štefánika v Košicích. Kvalifikaci si
Doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD. rozšířil doplňujícím pedagogickým studiem na Vojenské
akademii v Liptovském Mikuláši, zaměřeným na výchovně-vzdělávací činnost na školách a
školských zařízeních, dále specializovaným kurzem PART-145 absolvovaným na ÚCL ČR,
kurzem odborné způsobilosti podle § 3 zákona NR SR č.168/1996 Z.z. o cestnej doprave
v Košicích. Na Ministerstvu obrany SR absolvoval přípravou zaměstnanců s důrazem na
rozvoj manažerských a vůdcovských zručnosti a znalosti s důrazem na EÚ - v procesu
uplatnění na evropském trhu a na Sales Manager Akademii přípravu Master of Business
Administration, MBA studijní obor: Executive Sales Management MBA Program.

Doc. Szabo působí na Technické univerzitě v Košicích (TUKE) v oboru doprava od roku
2004. V současné době vykonává funkci Děkana Letecké fakulty TUKE. Jeho odborný profil
je také vyjádřen působením na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakultě dopravní
jako docent (2014-2020), z toho dva roky (2015 až 2017) jako vedoucí Ústavu letecké
dopravy. Ve funkci profesor také působil na Wyższa Szkoła Menedżerska ve Varšavě. O
pedagogické spolupráci svědčí i udělený titul Doctor Honoris Causa, Dr.h.c. z Chernihiv
National University of Technology, Černigov, Ukrajina.
Pro práci Doc. Ing Stanislava Szabo, PhD. je charakteristická především aktivita v oblasti
Doprava a její podskupině Letecká doprava, mimo pedagogické činnosti na vysokých školách
i na úrovni Ministerstva školství Slovenské republiky, Ministerstva obrany, orgánů NATO a
v mnoha dalších oblastech.
2. Pedagogická činnost
V pedagogické oblasti působil doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD. na čtyřech vysokých školách
v různých pedagogických, řídicích a organizačních funkcích ve všech třech stupních
vysokoškolského vzdělávání celkem 26 let. Ve výuce vhodným způsobem trvale zúročuje
bohaté praktické zkušenosti z činnosti v letectví, které úspěšně spojuje s širokými
teoretickými znalostmi. Doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD. je zkušený, vysokoškolský pedagog
s vysokou teoretickou i praktickou úrovni. Od habilitace vykonává pedagogickou činnost
v oboru jmenování 16 let.
Tematický rozsah velkého počtu předmětů vyučovaných doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD. na
výše uvedených vysokých školách v bakalářském, magisterském i doktorandském studiu je
velmi široký. Na Technické univerzitě v Košicích, Letecké fakultě v letech 2005 – 2020
zabezpečoval a zabezpečuje výuku ve studijních programech 21035 Riadenie leteckej
dopravy a 184095 Manažérstvo leteckej dopravy ve studijním oboru 3772 Doprava ve 20
předmětech ve všech třech stupních vysokoškolské přípravy.
Kromě pedagogického procesu prokazuje své pedagogické schopnosti systémovým přístupem
při tvorbě koncepce vysokoškolské přípravy na Technické univerzitě v Košicích v oboru
doprava a v návaznosti při přípravě nových studijních programů, včetně přehodnocení
obsahové náplně současných předmětů a tvorby náplně předmětů nových, například
Manažment životného cyklu leteckej techniky; Letecká technika na prepravu osôb
a materiálov; Manažérska etika a komunikácia; Medzinárodné organizácie; Organizácia
leteckej dopravy; Ochrana elektronických systémov; Semestrálny projekt z ekonomiky
leteckej dopravy; Semestrálny projekt z leteckej dopravy II.
V rámci působení na LF TUKE garantoval, spolugarantoval a podílel se na zavedení několika
z výše uvedených studijních programů a mnoha předmětů, včetně podílu na přípravě
akreditačních procesů. Úspěšná je také jeho pedagogická činnost v rámci doktorandského
studia, kde se trvale zasazuje o kvalitativní posun u závěrečných dizertačních prací.
Do rozsahu pedagogických aktivit doc. Ing. Stanislava Szabo, PhD. lze také zahrnout účast na
vyzvaných odborných přednáškách, pedagogickém působení na jiných vysokých školách

doma i v zahraničí, vedení širokého okruhu závěrečných bakalářských, diplomových a
dizertačních prací v oboru doprava, oponování těchto závěrečných prací, členství ve státních
závěrečných komisích a komisích při obhajobách dizertačních prací. Spolupracoval na
projektech v oblasti vzdělávání, jako je například Operační program: „Vzdelávanie, prioritná
os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy“, nebo na projektu Kultúrnej a
edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR (KEGA).
Pokud jde o oblast pedagogické činnosti doc. Ing. Stanislava Szabo, PhD., lze konstatovat, že
svou činností a výsledky dokazuje, že je erudovaný, odpovědný a kreativní vysokoškolský
učitel. Jeho přístup k výuce a zpracované studijní podklady a pomůcky (publikovaných 10
vysokoškolských učebnic, 11 titulů skript a učebních textů a 9 knižních přehledových prací,
výukové filmy a odborné laboratoře) se vyznačují schopností autora využívat v pedagogickém
procesu moderní pedagogické zásady a přístupy, čímž umožňuje zvyšovat efektivitu
pedagogického působení v oboru doprava.
3. Vědecko-výzkumná činnost
V oblasti vědecko-výzkumné je rozsah činnosti doc. Ing. Stanislava Szabo, PhD. velmi široký
a všeoborový, což prokazuje jeho vysokou odbornost. V předloženém přehledu dokládá
zapojení do řešení řady vědeckovýzkumných projektů, zaměřených do několika různých
oblastí letecké praxe, letecké dopravy a letecké odborné přípravy. U řady vědeckých úkolů
byl hlavním řešitelem, případně spoluřešitelem, často při mezinárodním složení řešitelských
týmů, nebo přímo jeho účastí na řešení projektů v zahraničí. Žadatel doložil účast na 9
domácích a 6 zahraničních projektech, ve kterých vystupoval jako hlavní řešitel (v pěti
projektech) nebo jako člen řešitelského týmu (z toho v jednom jako zástupce hlavního
řešitele).
Doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD. byl také řešitelem nebo spoluředitelem devíti realizovaných
technických projektů, patentů a autorských osvědčení, vynálezů a technických prací.
Na Letecké fakultě Technické univerzity v Košicích je také spolugarantem pro habilitační a
inagurační řízení ve studijním oboru 3772 Doprava, oblast výzkumu 22. Dopravní služby
(přiznání práv AK:2018, spolugarant práv od 2018).
4. Vědecko-teoretická a publikační činnost
Vědecko-teoretická činnost Doc. Ing. Stanislava Szabo, PhD. je obsahem a zaměřením
významným přínosem pro rozvoj teoretické oblasti oboru doprava, s hlavní orientací na oblast
Letecká doprava. Jím vyslovované hodnocení v činnostech ve vědecko-teoretické oblasti a v
publikovaných pracích odráží zkušenosti a znalosti při analýze problémů, hodnocení
souvislostí a přijímání odpovídajících závěrů. Ukazují také jeho schopnost přijímané závěry
zobecňovat a uplatňovat existující zákonitosti pro další rozvoj technických poznatků v oboru
doprava.
Publikační činnost Doc. Ing. Stanislava Szabo, PhD. je velmi široká, výrazně všeoborová a
v zásadě vyjadřuje, v čem spočívají přínosy autora pro rozvoj teorie a praxe oboru doprava.
Předložený seznam publikací svým rozsahem výrazně překračuje kritéria stanovená
dokumenty TUKE a to ve všech stanovených kategoriích.

Seznam v přehledu uvedených 485 publikací představuje soubor domácích a zahraničních
monografií, učebnic, vědeckých prací, příspěvků ve sbornících a domácích i zahraničních
časopisech, skript a učebních textů, recenzí a výzkumných prací a závěrečných zpráv:
■ knižní publikace charakteru vědecké monografie: 12
■ ostatní knižní publikace: 34
■ publikace v karentovaných vědeckých časopisech, autorská osvědčení, patenty a objevy: 20
■ ostatní recenzované publikace: 375.
Významný je rovněž počet uváděných citací v publikacích registrovaných v citačních
indexech i neregistrovaných zahraničních i domácích citačních indexech.
V předloženém přehledu potvrzují uvedené počty publikaci i citací schopnost Doc. Ing.
Stanislava Szabo, PhD. realizovat systémový přístup při řešení vědeckých problémů
v zájmové oblasti a současně i schopnost srozumitelně vyjádřit a popsat dosažené výsledky.
Velký počet citací je pak důkazem, že vědecká komunita doma i v zahraničí vědecké a
pedagogické publikace inauguranta přijímá.
5. Vědecko-výchovná činnost
V oblasti vědecko-výchovné má doc. Ing Stanislav Szabo, PhD. významný podíl na výchově
nových vědeckých pracovníků/doktorandů. Byl školitelem 16 doktorandů, z nichž již 10
ukončilo úspěšně studium. Způsob vedení doktorandů, směrování jejich vědecké práce a
publikační činnosti jsou aktivity nejen ve prospěch doktorandů, ale také představuje přínos
pro rozvoj ve vědecké oblasti oboru doprava, ale i pro zkvalitnění obsahu vysokoškolské
výuky v oblasti letecká doprava.
Doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD. také aktivně pracuje v oborových komisích doktorandského
studia se výrazným zaměřením na rozvoj oboru doprava. Pracuje v rámci Technické
univerzity v Košicích, především v oborové komisi doktorandského studia v oboru doprava na
Letecké fakultě TUKE, ale také v oborové komisi na Českém vysokém učení technickém v
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Závěr
Provedený rozbor materiálů předložených Dr.h.c. prof. h.c. doc. Ing, Stanislavem Szabo, PhD.
PhD., MBA, LL.M. k žádosti o jmenování profesorem v oboru DOPRAVA prokázal, že
Dr.h.c. prof. h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M. je významnou a odborně i
pedagogicky vyhraněnou osobností v uvedeném oboru.
Svou prací ve vědecko-výzkumné oblasti, vědecko-teoretické a publikační činnosti, vědeckovýchovné a organizační práci potvrdil systematický a cílevědomý rozvoj svých vědomostí a
schopností, ale i výraznou podporu odbornému růstu studentů a nových doktorandů. Touto
činností současně obohacuje i obsahovou oblast oboru Doprava a její oblast Letecká doprava.
Dr.h.c. prof. h.c. doc. Ing, Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M. splnil všechny požadavky
„Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.246/2019
Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov
docent a profesorov v znení neskorších predpisov“.

Kritéria pro jmenování profesorů, schválená Vedeckou radou Leteckej fakulty Technickej
univerzity v Košiciach dňa 8.3.2018, v súlade s platnými kritériami na habilitácie docentov a
vymenúvanie profesorov na Technickej univerzite v Košiciach schválené na Vedeckej rade
Technickej univerzity v Košiciach dňa 9.12.2016 Dr.h.c. prof.h.c. doc. Ing, Stanislav Szabo,
PhD., MBA, LL.M. nejen splnil, ale ve většině případů vysoce překročil.
Na základě uvedených skutečností o profesním, pedagogickém a vědeckém profilu Dr.h.c.
prof.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M. doporučuji jmenování Dr.h.c. prof.
h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M. profesorem v oboru DOPRAVA a udělení
vědecko-pedagogického titulu „profesor“.
V Brně 12. prosince 2020
Prof. Ing. Zdeněk Žihla, CSc.

