Zápis z jednání AS LDF MZLU v Brně,
konaného dne 15.9.2003
Přítomni:

viz prezenční listina

Hosté:

Prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc. - děkan LDF

Program :

1. Schválení zápisu z jednání AS LDF dne 10.6.2003
2. Organizační struktura LDF, personální a finanční zabezpečení činnosti fakulty
3. Příprava voleb kandidáta na funkci děkana (jmenování komise a stanovení
harmonogramu voleb)
4. Různé

Program jednání byl upraven dle aktuální situace a přítomnosti p.děkana, z tohoto důvodu byl bod
4. Různé přesunut před bod 3. Příprava voleb.
ad 1) Schválení zápisu AS LDF
Zápis z jednání AS LDF dne 10.6.03 byl schválen všemi hlasy s připomínkou, že v zápisu chybí
návrh Ing. Kupčáka vznesený na předešlém zasedání AS LDF. Návrh se týká návratu v organizační
struktuře fakulty k názvům „katedry“ namísto dnešních „ústavů“, a to z důvodů naplnění §22
Zákona o vysokých školách. Zákon staví vysokoškolský ústav na roveň fakultám a je podřízen
rektorovi. Tato otázka souvisí s celkovou strukturou fakulty, která by měla projít změnami.
ad 2) Organizační struktura LDF
Slova se ujal pan děkan, který vysvětlil své stanovisko a důvody vedoucí k návrhu organizačních
změn na fakultě. Nejprve zdůraznil skutečnost, že se jedná o materiál pracovní a otevřený. Z tohoto
pohledu materiál předložený Vědecké radě LDF dne 14.5.2003 nevyvolal potřebnou diskuzi
v rozsahu, jaký pan děkan očekával. Pokud by změna měla otřást stabilitou fakulty, pan děkan
nehodlá návrh dále rozpracovávat. Současně si je vědom, že se jedná o složitý a dlouhodobější
proces, který (v případě přijetí) nebude dokončen za funkční období stávajícího děkana LDF.
Zásadním důvodem k navrhovaným změnám v organizaci fakulty směrem k velkým ústavům jsou
otázka finanční (nedoložené žádnou rozvahou), pseudokonkurenční boj mezi ústavy, a personální
zabezpečení činnosti ústavů větší zastupitelností pracovníků. Pan děkan neakceptoval úkol AS
LDF ze dne 10.6.2003 precizněji propracovat návrh a předložit materiál komplexní s poukazem na
skutečnost, že účelem této pracovní verze měla být pouze diskuse, která by ukázala, zda jsou
orgány fakulty a vedoucí ústavů nakloněni takovým radikálním změnám.
Po vystoupení pana děkana byla otevřena diskuse.
RNDr. Rádl a Dr.Jankovský vystoupili s požadavkem vypracování finanční rozvahy dopadů
organizačních změn, včetně případného snižování počtu posluchačů. Podle jejich názoru se finanční
efekt jeví jako mizivý. Prof.Tlapák vyjádřil názor, že malé ústavy nebudou schopny ve stávajícím
složení dále kvalitně fungovat (nedostatek docentů a profesorů ) a dotázal se, zda slučování ústavů
vyřeší otázku nerovnoměrností mezi jednotlivými obory (dřevařství, krajinářství a lesnictví). Ing.
Feuereisel vystoupil s názorem, že otázka zastupitelnosti nebude vyřešena vzhledem k úzkým

specializacím většiny pracovníků. Doc. Rousek konstatoval, že vnitřní potřeba ústavů pro změny
není. Dr. Horáček vyjádřil stanovisko, že změny v organizaci nejsou nutné, pokud se využije
stávajících možností přímého a metodického vedení ústavů.
Na názory členů AS LDF následně reagoval pan děkan. Podle jeho názoru by zastupitelnost
pracovníků byla větší, důvodem je výuka velmi blízké látky v několika předmětech; organizační
změnou lze dosáhnout snížení počtu předmětů. LDF není integrovanou fakultou, vzhledem ke
svému zaměření je jen málo ústavů vyloženě jednooborových. Pokles počtu studentů v ročnících je
třeba řešit zpopularizováním fakulty.
Závěrem dlouhé diskuse, která se vracela k již jednou přijatému stanovisku AS LDF ze dne
10.6.2003 – AS se k problematice vyjádří až po dodání kompletního materiálu, který bude předem
projednán se všemi orgány fakulty – bylo hlasováno o dvou návrzích:
Stanovisko 1: Senát ukládá panu děkanovi, aby dokončil návrhu organizační struktury LDF
v intencích usnesení AS LDF ze dne 10.6.2003, a návrh předložil do konce svého funkčního
období, tj. do 31.10.2003.
Stanovisko 2: Senát nedoporučuje pokračovat v rozpracovávání návrhu organizačních změn.
O návrzích bylo hlasováno v opačném pořadí.
Výsledky hlasování o stanovisku 2:
pro návrh : 2
proti návrhu : 8
zdržel se : 1
Závěr : Nadpoloviční většinou nebyl návrh přijat a bylo hlasováno o stanovisku 1.
Výsledky hlasování o stanovisku 1:
pro návrh : 8
proti návrhu : 2
zdržel se : 1
Závěr : Nadpoloviční většinou byl návrh přijat a AS LDF ukládá panu děkanovi, aby dokončil
návrhu organizační struktury LDF v intencích usnesení AS LDF ze dne 10.6.2003, a návrh
předložil AS LDF do konce svého funkčního období, tj. do 31.10.2003.
ad 3 ) Příprava voleb kandidáta na funkci děkana
Ke dni 31.10.2003 končí funkční období děkana Lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně. Podle
Volebního a jednacího řádu AS LDF MZLU v Brně byla jmenována volební komise. Do komise
pro volbu děkana byly navrženi a jednohlasně zvoleni: Dr. Martínek, Prof. Tlapák, RNDr. Rádl a
všichni členové AS z řad studentů. Předseda AS LDF předal komisi razítko pro vystavení
hlasovacích lístků a aktuální seznam členů akademické obce, který obdržel od tajemníka fakulty.
Komise začne ihned pracovat s tímto harmonogramem :
16.9.2003
jmenování komise
23.9. - 3.10.2003
návrhové kolo
do 6.10.2003
zpracování kandidátky a zajištění souhlasu kandidátů
13.10.2003 vystoupení kandidátů na funkci děkana, a následná volba kandidáta na funkci děkana
akademickým senátem LDF MZLU v Brně
ad 4) Různé

Na základě dotazu z jednání AS LDF dne 10.6.2003 pan děkan informoval o rozdělení investičních
prostředků z Fondu rozvoje investičního majetku (FRIM) na rok 2003 včetně zdrojů těchto
prostředků. Přednesl stručný výčet již realizovaných nákupů i předpokládaných dalších výdajů.
Ing. Kupčák vznesl dotaz týkající změny uzavírání pracovních poměrů akademických pracovníků
ze současné doby určité na dobu neurčitou. Návrh je iniciován změnami a doplněními Zákoníku
práce a naplněním podmínek pro pracovní činnost mající charakter práce vykonávané na dobu
určitou a neurčitou. Z hlediska obecně platných zákonů má učitelské povolání charakter povolání
s dobou neučitou, přičemž posuzování charakteru práce je nutno sjednotit s celou MZLU. Z tohoto
důvodu AS LDF pověřil pana děkana, aby ověřil současný stav na úrovni univerzity a inicioval
projednávání problematiky na kolegiu rektora.
RNDr. Rádl vznesl dotaz k výsledkům akreditace předložených studijních programů fakulty. Pan
děkan odpověděl, že oficiální vyjádření Akreditační komise ještě není známo; komise bude zasedat
26.9.2003.

V Brně dne 16.9.2003
Zapsala : Sylva Dvořáková
Ověřil : Dr. Ing. Petr Horáček
Prof. Ing. Václav Tlapák, CSc.

Dr.Ing. Petr Horáček
předseda AS

