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Na straně 29 se odkazujete na studii NTSB z roku 1976 a uvádíte: „Studie vytvořila doporučení pro zefektivnění 
postupů posádek, které není možno realisticky dosáhnout tradičními metodami.“ NTSB v roce 1980 uznalo, že 
FAA všechna doporučení této studie splnila, přesto koncept monitorovaného přiblížení nikdy nebyl taxativně 
nařízen. Lze využít postup, kdy se pouze PF snaží získat vizuální reference a PM monitoruje přístroje během 
přiblížení, přistání i dojezdu, tj. je splněno doporučení monitorovaní i jasného rozdělení úkonů. Považujete toto 
vymezení úkonů za ekvivalentní konceptu monitorovaného přiblížení?

Na straně 64 uvádíte, že koncept monitorovaného přiblížení může zabránit „autoritářství“ a druhý pilot má provést 
„go around“, když kapitán nemá adekvátní vizuální reference. Druhý pilot však během monitorovaného přiblížení 
nesmí hledat vizuální reference. Podle čeho muže druhý pilot vyhodnotit, že kapitán převzal řízení a pokračuje 
v přistání bez vizuálních referencí?

Doporučil byste použití konceptu monitorovaného přiblížení i při provozu CAT III bez výšky rozhodnutí? Pokud 
ano, jak by mohlo proběhnout předání řízení?

Koncept monitorovaného přiblížení je velmi komplexní a často diskutovaná problematika. Výhody a nevýhody tohoto přístupu 
je obtížné objektivně prokázat. Autor opomíjí studie, jež nepodporují výhody monitorovaného přiblížení a to zejména: 

• Lauber et al. (1976) na základě testů na simulátoru ukázal, že není význačný rozdíl ve výkonu pilotů při využití 
monitorovaného přiblížení oproti výkonu pilotů při standardním přiblíženi.
• Sledování pohybu očí pilotů při monitorovaném přiblížení ukázalo, že přechod na vizuální reference je (paradoxně) 
delší než při standardním přiblížení (Spady and Harris, 1983).
• Baxter (1967) nahlíží na monitorované přiblížení jako na ekvivalentní alternativu ke standardnímu přiblížení, což 
podporuje pozdější tvrzení, že výhody a nevýhody obou přístupů jsou závislé na osobních preferencích a zkušenostech 
jednotlivých pilotů (Lauber et al., 1976; Wochinger and Boehm-Davis, 2005).

Možná právě kvůli nedostatku objektivních dat se autor pokusil demonstrovat výhody monitorovaného přiblížení analýzou 
leteckých nehod. Tyto se však zdají býti dosti subjektivní. Nehody A320 v Halifaxu a A320 v Hirošimě jsou značně komplexní a 
jejich průběh je neadekvátně zjednodušen. U popsané nehody A330 v Nepálu oba piloti vědomě porušili postupy a tvrzení, že 
koncept monitorovaného přiblížení mohl nehodě zabránit je čistou spekulací. Podobné metodické vady vykazují i další 
incidenty uvedené v Příloze 1, např. incident B757 G-TCBC nastal během nezdařeného přiblížení, tj. v jinou fázi letu. Autor 
dále opomíjí skutečnost, že došlo i k nehodám během monitorovaného přiblíženi, např. American Airlines 1340 dne 9. února 
1998 v Chicagu.

Autor se dopouští dalších drobných chyb: popsaná předpisová základna vychází z nařízení Komise (ES) č. 8/2008, jež však 
bylo téměř před osmi lety prakticky nahrazeno nařízením Komise (EU) č. 965/2012. Návrh implementace nepopisuje potřebný 
výcvik pilotů a nezvažuje ekonomické aspekty.

Přes zmíněná omezení považuji předloženou diplomovou práci za přínosnou, neboť pokračuje v důležité debatě ohledně 
využití obou postupů.
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