
 

1 
 

 

 

Zápis z jednání Vědecké rady 

Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice 

konaného dne 15. 12. 2021 
 

 

Přítomno:  25 členů z 28 (viz prezenční listina, online 9, fyzicky 16) 

 

Vědecká rada byla usnášeníschopná.  

 

Program jednání 

 

1. Zahájení; 

2. Habilitační řízení Ing. Lenky Ližbetinové, PhD. v oboru Technologie a management 

v dopravě; 

3. Schválení návrhu žádosti o akreditaci studijního programu Rail Vehicles; 

4. Doplnění členů komisí pro SZZ studijních programů Technologie a management 

v dopravě, Dopravní technologie a spoje a Dopravní inženýrství a spoje; 

5. Různé; 

6. Závěr. 

 

 

1. Zahájení 

Zasedání Vědecké rady Dopravní fakulty Jana Pernera (dále jen „VR DFJP“) zahájil děkan, 
doc. Ing. Libor Švadlenka. Ph.D.  
 
Děkan DFJP informoval členy VR DFJP o zesnulém kolegovi a členovi VR DFJP - prof. Ing. Petru 
Paščenkovi, Ph.D. Jeho památce byla věnována minuta ticha. 
 

Děkan DFJP předal jmenovací dekrety přítomným členům. 
 
Skrutátory byli zvoleni doc. Ing. Karel Greiner, Ph.D. a doc. Ing. Ladislav Řoutil, Ph.D. 
 

(pro 24; proti 0; zdržel se 1, neplatných 0) 

 
Děkan DFJP konstatoval, že k zápisu ze zasedání VR DFJP ze dne 16. 6. 2021 nebyly doručeny 
žádné připomínky.  
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Následně byl schválen program jednání včetně způsobu a pravidel pro konání hybridní formy 
jednání VR DFJP. 
 

(pro 25; proti 0; zdržel se 0, neplatných 0) 

 

2.  Habilitační řízení Ing. Lenky Ližbetinové, PhD. v oboru Technologie a management  
v dopravě 
 
Složení komise 
 
prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D., Univerzita Pardubice (předsedkyně komise); 

 

prof. Ing. Gabriel Fedorko, Ph.D., Technická univerzita v Košiciach; 

 

prof. Ing. Vlastimil Melichar, CSc., Univerzita Pardubice; 

 

doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; 

 

doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze. 

 
Oponenti 
 
prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc., AMBIS vysoká škola, a.s.; 

 

doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze; 

 

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD, Slovenská poľnohospodárska univerzita. 

 

 
Děkan DFJP představil habilitantku, Ing. Lenku Ližbetinovou, PhD., a členy habilitační komise.  
Předsedkyně habilitační komise, prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D., přednesla VR závěry 

z jednání habilitační komise a představila oponenty habilitační práce. Děkan DFJP  předal slovo 

dr. Ližbetinové, která v rámci svého vystoupení uvedla habilitační přednášku na téma: „Vývoj 

motivačních preferencí vzhledem k trendům v oblasti dopravy a logistiky“ spolu s obhajobou 

habilitační práci na téma: „Motivace pracovníků v dopravních a logistických podnicích“.  

Na obhajobě habilitační práce a na habilitační přednášce byli přítomni: prof. Molková, 

prof. Melichar, prof. Fedorko - online, prof. Tomšík - online, doc. Dohnalová - online, 

doc. Šajbidorová - online; doc. Holátová a doc. Pauknerová byly omluveny. 

 

Svůj posudek přednesli postupně všichni oponenti: prof. Tomšík, doc. Dohnalová 

a doc. Šajbidorová. Dr. Ližbetinová zodpověděla dotazy položené v posudcích. 

14:10 dr. Čech opustil jednání VR DFJP v zasedací místnosti;  

14:15 dr. Čech se připojil k jednání VR DFJP online. 
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Doc. Švadlenka otevřel veřejnou diskuzi, dotazy položili: doc. Malý, doc. Sejkorová, 

prof. Schmidová, doc. Křupka, dr. Malkovský a prof. Majerčák. Dr. Ližbetinová všechny dotazy 

zodpověděla. 

 

Doc. Švadlenka zahájil neveřejné jednání VR, v jehož závěru proběhlo tajné hlasování o níže 

uvedeném usnesení.  

 

Usnesení 

VR DFJP navrhuje, v souladu s §72 odst. 11 zákona č. 111/98 Sb., rektorovi Univerzity 

Pardubice jmenovat Ing. Lenku Ližbetinovou, PhD. docentkou v oboru Technologie 

a management v dopravě. 

 
(pro 24, proti 0, zdržel se 0, neplatných 1) 
 

 

3. Schválení návrhu žádosti o akreditaci studijního programu Rail Vehicles 

Žádost předložil děkan DFJP společně s proděkankou dr. Ledvinovou. O tomto bodu již členové 

VR DFJP hlasovali na jednání 17. 6. 2020 (návrh byl přijat). Návrh žádosti byl však následně na 

doporučení hodnotitelů RVH UPCE upraven a je tedy předložen znovu ke schválení. 

Do diskuse k tomuto bodu se zapojili doc. Culek a doc. Voltr. 

 

Usnesení 

VR DFJP schvaluje návrh žádosti o akreditaci studijního programu Rail Vehicles a doporučuje 

děkanovi, v souladu s akreditačním řádem, jeho postoupení rektorovi k dalšímu projednání.  

(pro 25, proti 0, zdržel se 0, neplatných 0) 
 

4. Doplnění členů komise pro státní závěrečné zkoušky studijních programů Technologie a 
management v dopravě, Dopravní technologie a spoje a Dopravní inženýrství a spoje  
 

Proděkanka dr. Ledvinová předložila návrh na doplnění členů komise pro státní závěrečné 

zkoušky studijního programů Technologie a management v dopravě (bakalářský 

i magisterský), Dopravní technologie a spoje (obor Technologie a řízení dopravy) a Dopravní 

inženýrství a spoje (obor Technologie a řízení dopravy). 

VR DFJP hlasovala tajnou volbou o předložených návrzích s těmito výsledky: 

Ing. Milan Dedík, PhD. pro 25, proti 0, zdržel se 0, neplatných 0 

Ing. Vladimíra Štefancová, PhD. pro 25, proti 0, zdržel se 0, neplatných 0 

 

Usnesení 

VR DFJP schválila návrh na doplnění členů komise pro státní závěrečné zkoušky studijních 
programů Technologie a management v dopravě, Dopravní technologie a spoje a Dopravní 
inženýrství a spoje. 
 

(pro 25, proti 0, zdržel se 0, neplatných 0) 
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5. Různé 
 
Děkan DFJP informoval členy VR DFJP o udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy 
za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole Ing. Daliboru Gottwaldovi, Ph.D. z Dopravní 
fakulty Jana Pernera. Dále představil chystané vyhlášení 2. veřejné soutěže na podporu 
aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence, jež 
bude zveřejněno Technologickou agenturou České republiky dne 15. 12. 2021. 
V závěru pozval členy VR DFJP na právě probíhající výstavu fotografií studentů a zaměstnanců 
DFJP věnovanou železniční tématice. Výstava je ke zhlédnutí ve vstupní hale fakulty. 
 
6. Závěr 
 
Děkan DFJP poděkoval členům VR DFJP za odvedenou práci v roce 2021 a popřál všem krásné 
prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí v novém roce.  
 
Termín dalšího zasedání VR DFJP byl stanoven předběžně na jaro 2022 nebo dle aktuálních 
potřeb dříve. 
 

 

V Pardubicích dne 15. 12. 2021 

 

  

  

  

 doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D 

 děkan 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Ing. Veronika Fričová 


