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Návrh habilitačnej komisie uchádzača PaedDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D., MBA, MSc. 
 
Vážený pán predseda VR LF TUKE, 
vážený pán podpredseda a vážení členovia, 
 
na základe žiadosti p. PaedDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D., MBA, MSc. o habilitačné konanie 
na LF TUKE v odbore habilitačného konania a inauguračného konania: Doprava, zo dňa 
11.4.2022, bola menovaná nasledovná habilitačná komisia a oponenti: 
 
Členovia habilitačnej komisie: 
Predseda: 
Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc. 
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné 
konanie uskutočňuje) 
 
Členovia: 
dr hab. pil. inż. Jarosław Kozuba, prof. PŚ 
Politechnika Śląska, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej 
 
prof. Ing. Jan Váchal, CSc. 
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Ústav podnikové strategie 
 
Oponenti: 
prof. Ing. Milan Džunda, CSc. 
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné 
konanie uskutočňuje) 
doc. Ing. Radovan Bačík, PhD., MBA, LL.M. 
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu 
doc. Ing. Jarmila Straková, Ph.D. 
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Prorektorka pro strategii 
a rozvoj 

 
Vážený pán 
doc. Ing. Peter Korba, PhD. 
Predseda VR LF TUKE 
Letecká fakulta TUKE 
Rampová 7 
041 21 Košice 
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V rámci postupu habilitačného konania podľa § 2 ods. 5 vyhlášky MŠ SR č. 246/2019, po 
formálnej kontrole náležitostí žiadosti – kontrole predloženej dokumentácie verifikátorom, p. 
prorektorom pre vedu a výskum TUKE, podľa §1 ods. 2,3 a 4 vyhlášky MŠ SR č. 246/2019, 
ktorý vyjadril kladné stanovisko, po vymenovaní oponentov habilitačnej práce a členov 
habilitačnej komisie (§1 ods. 8 vyhlášky MŠ SR č. 246/2019, habilitačná komisia: 

- vyhodnotila plnenie podmienok podľa § 76 ods. 1,3,4 a 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o 
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, podľa kritérií na získanie titulu docent a na základe predložených dokladov, 
oponentských posudkov, odborného posúdenia prednesenej habilitačnej prednášky na 
tému „Uplatňovanie etických princípov v manažmente dopravných spoločností“ 
a výsledku obhajoby habilitačnej práce na tému „Etické kódexy v sektoru dopravy 
a logistiky“, celkovo vyhodnotila pedagogickú a vedeckú činnosť uchádzača; 

- v súlade s plnením Minimálnych kritérií na habilitácie docentov a na vymenúvanie 
profesorov a požiadavky pri týchto konaniach na Leteckej fakulte Technickej univerzite 
v Košiciach v zmysle Štandardov pre habilitačné konanie a inauguračné konanie 
(schválené vo VR TUKE dňa 14.5.2021, účinnosť od 01.9.2021) habilitačná komisia 
vyhodnotila, že uchádzač ktorý získal titul Ph.D na Univerzite Karlovej v Praze v 2009,  
mal od roku 2006 stály pracovný pomer a pedagogicky pôsobil na Vysokej škole 
technickej a ekonomickej v Českých Budějovicích, vykonával pedagogickú činnosť ako 
akademický pracovník – odborný asistent, riaditeľ Ústavu podnikové strategie, 
a v súčasnosti vedúceho Katedry lidských zdroju.  Celkovo pôsobí 26 rokov v oblasti 
pedagogiky. Absolvoval zahraničné stáže v Číne, Rusku, USA, Írsku, v Rakúsku, 
prednášal v Rakúsku, Nemecku, Poľsku, v Maďarsku. Viedol 34 bakalárskych prác a 1 
diplomová práca, oponoval viaceré záverečné práce; 

- Výsledky jeho vedecko-výskumnej činnosti boli publikované v 6 vedeckých 
monografiách v zahraničných vydavateľstvách, 5 kapitolách vo vedeckých 
monografiách v zahraničných vydavateľstvách, 1 kapitole vo vedeckej monografie 
v domácom vydavateľstve, 1 vysokoškolskej učebnici, 3 vedeckých prácach 
v zahraničných karentovaných časopisoch v rámci 46 vedeckých článkov 
publikovaných v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch so 49 ohlasmi 
(citáciami), z toho 43 citácií registrovaných v citačných databázach Web od Science 
alebo SCOPUS; Bol hlavným riešiteľom alebo spoluriešiteľom 9 významných 
projektov VaV (primárne z TA ČR), členom výborov medzinárodných konferencií, 
členom akademických rád, členom Snemu Rady vysokých škol za VŠTE a pod.; 
Uchádzač splnil a prekročil stanovené minimálne kritériá; 

- predkladá  návrh, s odporúčaním udeliť uchádzačovi titul docent v odbore 
habilitačného konania a inauguračného konania Doprava. 

 
 
 
S úctou,          
 
                                                             

     Miroslav Kelemen 
                                                         Predseda habilitačnej komisie 

              
                                                                                        
 


