
 

Zápis 

ze zasedání Vědecké rady ČVUT v Praze Fakulty dopravní 

dne 9. 12. 2016 

 

 

Přítomni: 27 členů VR FD z celkového počtu 32 dle prezenční listiny 

 

 

 

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání VR FD dne 1. 7. 2016 

Bez připomínek 

 
2. Přednáška ke jmenování profesorem doc. Ing. Ondřeje Přibyla, Ph.D. 

Téma přednášky: Teoretical fundaments and solutions to improve road safety and 

the dynamics of traffic flow 
 

Řízení ke jmenování profesorem bylo zahájeno 29. června 2016   

Obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích  

 

Složení komise pro řízení ke jmenování profesorem: 

 

prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc.   ČVUT FD -  předseda 

prof. Ing. František Lehovec, CSc.   ČVUT FSv 

prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.    Žilinská univerzita v Žiline 

prof. Ing. Aleš Janota, PhD.     Žilinská univerzita v Žiline 

prof. Dr- Ing. Johann-Dietrich Woerner   European Space Agency 

 

Dle kvantifikovaných kritérií ČVUT pro jmenování profesorem dosáhl uchazeč 

za posledních 20 let bodového hodnocení:  

1. prestižní vědecké publikace a realizace:      152,10/55,00, 

2. kladné ohlasy prací:                    232,00/36,00, 

3. pedagogická činnost:                    88,50/45,00, 

4. vědecká výchova a vedení vědeckých týmů:                 44,50/32,00, 

5. tvůrčí a řídicí aktivity, ostatní publikace:                    141,60/80,00, 

6. uznání vědeckou komunitou:                   98,00/50,00. 

 

Před vystoupením předsedy hodnoticí komise řízení ke jmenování profesorem  

doc. Ing. Ondřeje Přibyla, Ph.D. byla zvolena tříčlenná komise Vědecké rady FD pro 

hodnocení úrovně přednášky ve složení: prof. Votruba, doc. Bouchnera, doc. Drahotský a 

skrutátoři: doc. Čarský, Ing. Srp. 

 

Předseda jmenovací komise, prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc. přečetl stanovisko hodnoticí 

komise. 

 

Po přednášce doc. Ing. Ondřeje Přibyla, Ph.D. předseda VR, prof. Svítek, uvedl, že 

z mimoškolských institucí nepřišly připomínky k profesorskému řízení. V následné 



rozpravě uchazeč zodpověděl dotazy a připomínky členů VR FD ČVUT, jmenovitě prof. 

Moose, Ing. Srpa, prof. Přenosila, doc. Sellnera, prof. Dada, prof. Zelinky a prof. Noska. 

 

V neveřejné části zasedání přenesl zástupce tříčlenné komise, doc. Bouchner, hodnocení 

profesorské přednášky. 

 

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl k průběhu řízení ani  

k formulaci hodnocení profesorské přednášky připomínky, proběhlo tajné hlasování o 

návrhu na jmenování uchazeče profesorem. 

  

Výsledky hlasování členů VR FD o návrhu na jmenování doc. Ing. Ondřeje Přibyla, 

Ph.D. profesorem v oboru Inženýrská informatika v dopravě a spojích 

Přítomno: 27 členů VR z celkového počtu 32. 

Počet odevzdaných hlasů: 27 z toho kladných: 27 záporných: 0, neplatných: 0. 

 

Závěr: 

Vědecká rada ČVUT v Praze Fakulty dopravní navrhuje v souladu s § 74 odst. 6 zákona  

č. 111/98 Sb. rektorovi ČVUT v Praze předložit návrh vědecké radě vysoké školy a po 

schválení návrhu předkládá návrh jmenovat pana doc. Ing. Ondřeje Přibyla, Ph.D. 

profesorem v oboru Inženýrská informatika v dopravě a spojích. 

 

3. Návrh na složení habilitační komise Ing. Michala Dordy, Ph.D. 

Habilitační řízení Ing. Michala Dordy, Ph.D. v oboru Technologie a management v dopravě a 

telekomunikacích bylo zahájeno 20. října 2016. Vědecké radě byl předložen následující návrh  

na složení habilitační komise: 

 

prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc.   ČVUT v Praze FD – předseda 

prof. Ing. Radim Briš, CSc.    VŠB – TU Ostrava 

prof. Ing. Radim Farana, CSc.     Mendelova univerzita v Brně 

prof. Ing. Ludmila Jánošíková, CSc.    Žilinská univerzita v Žilině 

doc. Ing. Josef Volek, CSc.     ČVUT v Praze FD 

 

Skrutátoři: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D., doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, dr. h. c.. 

 

Závěr: Přítomno 26 členů VR z celkového počtu 32.  

Počet hlasů: kladných 26, záporných 0, neplatných 0. 

Navržené složení habilitační komise bylo VR FD schváleno. 

 

Ze tří navržených témat habilitační přednášky Ing. Michala Dordy, Ph.D. VR FD ČVUT 

schválila téma: Vybrané přístupy k modelování provozu na svážném pahrbku na bázi teorie 

hromadné obsluhy (vliv na efektivitu logistických řetězců). 

 

4. Návrh na doplnění členů zkušebních komisí pro SZZ v bakalářském a navazujícím 

magisterském studiu  



Členům VR FD byl předložen návrh na doplnění členů zkušebních komisí pro SZZ 

v bakalářském a navazujícím magisterském studiu.  

 

5. Návrh na doplnění členů zkušebních komisí pro SZZ v bakalářském a navazujícím 

magisterském studiu  

Členům VR FD byl předložen návrh na doplnění členů zkušebních komisí pro SZZ 

v bakalářském a navazujícím magisterském studiu.  

 

6. Různé 

 P. děkan, prof. Svítek, popřál členům VR FD krásné vánoční svátky a úspěšný rok 2017. 

 

 

 

 

 

 

       prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.   

        předseda Vědecké rady 

 

Zapsala: Iva Mikešová 

          

 

 

 


