Zápis z jednání AS LDF MZLU v Brně
konaného dne 20.9.2004
Přítomni: viz prezenční listina
Program :
1. Schválení zápisu z jednání AS LDF MZLU z 24.5.2004
2. Změny ve statutu LDF MZLU Brno
3. Dopady na LDF z vyřazení ústavu jazyků
4. Změna ve složení proděkanů LDF
5. Příprava setkání AS s akademickou obcí LDF
6. Zpráva o hospodaření LDF za II. čtvrtletí 2004
7. Různé
Jednání zahájil a řídil předseda AS LDF Dr. Horáček. V úvodu byl schválen program jednání.
ad 1) Schválení zápisu z jednání AS z 24.5.2004
Zápis byl bez připomínek schválen všemi přítomnými členy AS.
ad 2) Změny ve statutu LDF MZLU Brno
a) S účinností od 1.9.2004 ukončil svoji činnost na LDF MZLU ústav jazyků. Pracovníci přešli pod
nově zřízený ústav jazykových a kulturních studií MZLU. V úvodu k tomuto bodu sdělil p. děkan
Doc. Slonek okolnosti změn vč. prostorové dislokace, finančního zajištění, mezd a úhrady
převodových hodin. V diskuzi vystoupili: Doc. Jankovský (ponechání ústavu jazyků ve statutu
fakulty), Ing. Kupčák (potřeba vyjasnění kompetencí mezi AS MZLU a AS fakult v obdobných
případech v budoucnu), Dr. Rádl (zrušení či ponechání ústavu a akreditace). Informace o
rozpočtových okolnostech zrušení ústavu doplnil tajemník Ing. Rotrekl.
Usnesení:
AS LDF MZLU schválil vyřazení ústavu 415 ze statutu LDF MZLU (11 přítomných členů
AS, 10 hlasů pro, 1 zdrž.).
b) Děkan Doc. Slonek zdůvodnil změny názvů 4 ústavů LDF, vč. informace o projednání na věd.
radě LDF. Jedná se o následující ústavy fakulty:
411 - Ústav geoinformačních technologií,
414 - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie,
422 - Ústav tvorby a ochrany krajiny,
442 - Ústav nábytku, designu a bydlení.
V diskuzi se dotázal p. Pospíšil na výši nákladů, jejich tvorbu a dlouhodobost. Dr. Rádl upozornil
na absenci pojmu les. stavby vzhledem k historii a významu v LH. V diskuzi dále vystoupili: Doc.
Jankovský (projekční činnost a profil absolventa), Doc. Rousek (zkušenosti z VUT), Dr. Horáček
(další transformace ústavů). Na dotazy postupně odpověděl p. děkan Doc. Slonek.

Usnesení:
AS LDF MZLU schválil změny názvů ústavů (11 přítomných členů AS, 10 hlasů pro, 1
proti).
V další diskuzi inicioval Dr. Horáček potřebu ujednocení počátečního písmene názvů ústavů a dále
navrhnul obnovit diskuzi o návratu k názvu „katedra“ (obvyklého na většině univerzit). Ve vztahu
k vysokoškolskému zákonu doplnili některé informace Ing. Kupčák a Doc. Rousek (ústav by měl
mít ředitele).
ad 3) Dopady na LDF z vyřazení ústavu jazyků
Tajemník Ing. Rotrekl seznámil s řešením finančních dopadů spojených s vyřazením Ústavu jazyků
ze statutu LDF a konstatoval udržení základních rozpočtových relací. K tématu dále vystoupili Ing
Úřadníček a Doc. Jankovský. Téma v závěru shrnul p. děkan Doc. Slonek.
Usnesení:
AS LDF MZLU schválil řešení dopadů ve vztahu k rozpočtu LDF (11 přítomných členů
AS, 11 hlasů pro).
ad 4) Změna ve složení proděkanů LDF
Děkan Doc. Slonek seznámil AS s navrhovanou změnou ve funkci proděkana pro informatiku a
zahraniční styky - odstoupením Doc. Chladila (z osobních důvodů na vlastní žádost) a návrhem do
této funkce Doc. Skoupého. V obsáhlejší diskuzi k tomuto bodu postupně vystoupili: Ing. Horáček,
p. Franta, p. Kisza, p. Posíšil a další.
Usnesení:
AS LDF MZLU projednal návrh na odvolání z funkce proděkana Doc. Chladila a schválil
odstoupení člena vědecké rady LDF Doc. Chladila. AS LDF MZLU projednal návrh na
jmenování Doc. Skoupého proděkanem pro informatiku a zahraniční styky a schválil návrh
na jmenování Doc. Skoupého členem vědecké rady LDF MZLU (výsledek hlasování: 11
přítomných členů AS, 11 hlasů pro).
ad 5) Příprava setkání AS s akademickou obcí LDF
V úvodu bylo konstatováno, že požadovaná koncepce rozvoje LDF (jež je předpokládaným nosným
bodem setkání s akademickou obcí) vedením LDF dosud nebyla AS předložena a přetrvávají
názorové rozdíly k pojetí koncepce ze strany vedení LDF a AS (pozn. dosud byly zpracovány
koncepce jednotlivých ústavů). Z těchto důvodů byl ze strany Dr. Horáčka učiněn návrh k jednání
AS dne 4.10.2004 v 10.00 hod. na téma: „Poslání a vize LDF na nejbližších 5 let“. Toto jednání AS
by dále upřesnilo termín setkání AS s akademickou obcí LDF (předpoklad v týdnu od 18.10.2004)
a program setkání AS s akademickou obcí LDF.
K tomuto bodu dále diskutovali: p. Pospíšil (možnosti využití zahraničních modelů), Dr. Rádl
(úloha předkladatele koncepce), Dr. Martínek (obsah koncepce), Doc. Rousek (součinnost AS).
V závěru jednání byl návrh na jednání AS dne 4.10.2004 přijat.
ad 6) Zpráva o hospodaření LDF za II. čtvrtletí 2004
Doplnění Výroční zprávy LDF za rok 2003 z 17.5. t.r. a Zprávu o hospodaření LDF za II. čtvrtletí
2004 uvedl p. děkan Doc. Slonek. Podrobněji přítomné s obsahem zpráv seznámil tajemník LDF
Ing. Rotrekl.

Usnesení:
AS LDF MZLU schválil Výroční zprávu ohospodaření LDF za rok 2003 projednávanou na
jednání dne 5.4. 2004 a doplněnou ke dni 24.5 2004 (výsledek hlasování: 11 přítomných
členů AS, 10 hlasů pro, 1 se zdržel)
Tajemník LDF Ing. Rotrekl dále rozvedl čerpání za II. čtvrtletí 2004.
V diskuzi k oběma zprávám vystoupili: Ing. Úřadníček (způsob a rozsah zveřejnění výroční zprávy,
čerpání nákladů - účty 512, 513, 518), Dr. Horáček (schvalování investic), Dr. Král (přístroj na
simulaci sl. záření), Doc. Rousek (stav a vývoj prac. míst).
Usnesení:
AS LDF MZLU Zprávu o hospodaření LDF za II. čtvrtletí 2004 projednal a vzal na vědomí.
ad 7) Různé
Při projednávání bodu 1) byl učiněn návrh na pořizování audio záznamů z dalších jednání, zejména
za účelem přesnějšího zachycení průběhu jednání.
Usnesení:
AS LDF MZLU schvaluje návrh na pořizování audio záznamů z jednání AS (10 přítomných
členů AS, 9 hlasů pro, 1 se zdržel).
V Brně dne 27.9. 2004
Dr. Ing. Petr Horáček
předseda AS
Zapsal: Ing. Václav Kupčák, CSc.
Ověřil: Dr. Ing. Petr Horáček

