II. cirkulář konference
SilvaNet – WoodNet
Studentská vědecká konference organizovaná Radou Interní grantové agentury Lesnické
a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně
pod záštitou děkana LDF prof. Dr. Ing. Libora Jankovského
se koná dne 28. 11. 2018 na LDF MENDELU.
Konference proběhne v následujících odborných sekcích:
- ekologie lesa
- fytologie lesa
- pěstění lesa
- ochrana lesa a myslivost
- procesy tvorby nábytku
- technika a mechanizace lesnické výroby
- technologie zpracování dřeva
- vlastnosti dřeva a materiálů
- aplikovaná geoinformatika a užitá geodézie
- ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů
- hospodářská úprava lesa
- tvorba a ochrana krajiny
Odborní garanti konference:
Učebna B32
o
o
o
o
o
o

(SilvaNet) ochrana lesa a myslivosti, fytologie, ekologie
doc. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D. - předseda
doc. RNDr. Irena Marková, CSc.
doc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D.

B106 (zasedací místnost děkanátu)
o
o
o
o
o
o

(WoodNet) technické sekce dřevařské

Ing. Jan Tippner, Ph.D. - předseda
doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.
Ing. Milan Šimek, Ph.D.
Doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc.
doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.
Ing. Luďka Hlásková, Ph.D.

Učebna B 21 (SilvaNet) (tvorba a ochrana krajiny, ekonomika a management..,HUL,
pěstění lesa, aplik. geoinformatika ..)
o
o
o
o
o
o

doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - předseda
Doc. Dr. Ing. Jan Kadavý
Ing. Tomáš Mikita, Ph.D.
doc. Ing. Karel Drápela, CSc.
doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.
Ing. David Březina, Ph.D.

Posterová sekce
Postery budou instalovány dne 26. 11. 2018 od 16.00 do 17.00. Umístění posterových stojanů
bude ve 3.NP na Ústavu techniky, případně i ve 2. NP před zasedací místností děkanátu. Je nutné
zajistit tisk posteru za každý projekt IGA, který je řešen v aktuálním roce a to v příslušném formátu
(A1). Vyvěšení a tisk posteru zajistí každý řešitel z prostředků svého projektu IGA.
Registrace
Registrace bude dne 28. 11. 2018 od 8.00 do 8.45 v zasedací místnosti děkanátu B106 (2.NP)
LDF MENDELU.
9h
cca 16 h

zahájení konference v místnosti B 32 ve 4.NP
ukončení konference a následné zasedání vědeckého výboru v jednotlivých sekcích
konference

Pokyny pro vlastní prezentaci:
Prezentace příspěvků připravte ve formátu .pptx, nebo .pdf (např. programy Microsoft® Office
PowerPoint®, nebo Adobe Acrobat Reader DC atp.). Vlastní prezentaci prosím připravte na
12 min. Rozhodnutím Rady IGA proběhne společná diskuze všech prezentujících k uvedeným
příspěvkům na závěr programu.
Celková doba prezentace nebude překračovat 12 minut.
Prezentace poskytněte organizátorům jednotlivých sekcí před zahájením konference při registraci
na USB flash disku.

