Zápis z jednání AS LDF MZLU v Brně
konaného dne 4.10. 2004
Přítomni:

dle prezenční listiny

Hosté:

Doc. Slonek, Ing. Rotrekl

Program:
1. Kontrola zápisu z jednání AS dne 20.9.2004
2. Koncepce LDF v pedagogické, vědecko-výzkumné činnosti a zahraničních stycích –
materiál odeslaný p. děkanem Slonkem 30.9.2004
3. Setkání AS s akademickou obcí
4. Různé – informace pro členy AS LDF o projednávání prodeje nemovitostí, pozemků pro
provoz Lesní školy Jezírko, a stanovisko p. děkana Doc. Slonka
Jednání zahájil a řídil předseda AS Dr. Horáček, který požádal o schválení programu. Program
byl schválen.
Ad 1)
Kontrola zápisu z jednání AS dne 20.9.2004
Dr. Rádl upozornil, že ad 1) zápisu je třeba rozdělit na dvě části. V první části (schválení
zápisu) hlasovalo 10 členů AS pro, ve druhé části (schválení audio záznamů) se jeden člen AS
zdržel hlasování. Podle upozornění bude zápis upraven.
Ad 2)
Koncepce LDF v pedagogické, vědecko-výzkumné činnosti a zahraničních stycích
Komentář k předloženému materiálu podal pan děkan Doc. Slonek.
Předseda senátu Dr. Horáček poznamenal, že v materiálu není uveden předkladatel a otevřel
k předložené koncepci diskusi. Rozvinula se obsáhlá diskuse, ve které vystoupili Ing.
Úradníček (perspektiva zvyšování počtu studentů), Ing. Kupčák (kompatibilita koncepce
fakulty s koncepcemi ústavů, rozlišování plánování na strategické, taktické a operativní), Doc.
Rousek (počty hodin, provázanost s ústavy, strukturní odlišnosti, preference), Doc. Palátová
(vztah mezi přílivem počtu posluchačů a růstem výzkumné činnosti, zapojování doktorandů do
výuky), Dr. Horáček (doktorandi a výuka), Dr. Rádl (definice pojmů virtuální a modulární
výuka), p. Pospíšil (obecnost koncepce, konkrétnější plánování zaměření). Dr. Horáček dále
připomněl, že zpracování koncepce bylo vyžádáno v prosinci 2003, dříve předložený materiál
neodpovídal zadání, současný nevychází z koncepcí ústavů, chybí ekonomická analýza, silné a
slabé stránky, které ovlivní vývoj fakulty, plán slučování ústavů, personální politika a vize
fakulty. Doc. Jankovský upozornil, že předložený materiál nelze dát na www stránky fakulty,
mělo v něm být určeno, kdo jsme, kde jsme a kam jdeme, nejedná se o koncepci, ale o pracovní
materiál, je třeba vzít v úvahu, že budeme mít stále větší konkurenci.
Pan děkan průběžně odpovídal na diskusní příspěvky. K počtu přijímaných studentů
poznamenal, že záleží na ministerských směrnicích, že koncepce fakulty vychází z koncepcí
ústavů, ale že tyto koncepce jsou různorodé. Zdůraznil nutnost větší samostatnosti studentů při
výuce, orientaci na virtuální a modulární výuku. Dodal, že se předpokládá inovace oborů a
zaměření. Připomenul též důležitost zapojování do klastrů (viz Koncepce LDF MZLU v Brně
na období 2004-2006 předložená děkanem Doc. Slonkem dne 30.9. 2004).
Další diskuse se týkala spolupráce či podílu AS na tvorbě koncepce LDF. Všeobecně bylo
konstatováno, že by se měl senát na této práci podílet, případně vypracovat vlastní koncepci.

Na závěr byly přeloženy dva návrhy na znění usnesení:
1. návrh: AS LDF projednal Koncepci LDF MZLU v Brně na období 2004-2006 a bere ji na
vědomí.
2. návrh: AS LDF projednal Koncepci LDF MZLU v Brně na období 2004-2006 a konstatuje,
že materiál nesplnil usnesení ze dne 8.12. 2003
O návrzích nechal předseda AS LDF hlasovat v obráceném pořadí s výsledkem pro 2. návrh
usnesení - 7 pro, 2 proti, 2 se zdrželi; a 1. návrh usnesení – 4 pro, 6 proti, 1 se zdržel. Na
základě výsledku hlasování AS LDF nepřijal žádné usnesení a toto bylo odloženo na další
zasedání senátu. Jako vstupní materiál pro přípravu či podílu na přípravě koncepce LDF
senátem byl AS vzat na vědomí materiál vypracovaný Dr. Horáčkem a Doc. Jankovským.
Materiál bude členům senátu rozeslán elektronickou poštou.
Ad 3)
Setkání AS s akademickou obcí
Setkání AS s akademickou obcí se uskuteční v pondělí 18. října 2004 v 15 hodin v posluchárně
B 02.
Program setkání:
1. Zpráva o činnosti AS LDF za uplynulé období
2. Zpráva o stavu LDF MZLU v Brně
3. Diskuse
Ad 4)
Různé
Členům AS LDF byly předloženy k projednání a k usnesení dokumenty, týkající se prodeje
pozemků ŠLP MZLU Jihomoravskému kraji, pro potřeby provozu Lesní školy Jezírko a
písemné stanovisko děkana LDF, ve kterém je vyjádřeno negativní stanovisko vedení LDF
k tomuto prodeji. Tyto dokumenty budou projednávány na zasedání AS MZLU dne 4.10.2004.
Členové AS MZLU zastupující LDF, usnesením AS LDF k dokumentům, získají též stanovisko
AS LDF k tomuto návrhu prodeje.
Podle vyjádření pana děkana Slonka, nedostalo vedení fakulty ani poradní sbor ŠLP o prodeji
informaci. Doc. Jankovský upozornil, že ani předseda správní rady informaci o prodeji nemá.
K této situaci opět upozornil Ing. Kupčák na nutnost vyjasnění kompetencí mezi různými
orgány univerzity. Po projednání dokumentů bylo přijato usnesení.
Usnesení:
AS LDF MZLU projednal dokumenty týkající se prodeje pozemků Lesní školy Jezírko
Jihomoravskému kraji a ztotožňuje se s písemným stanoviskem děkana Slonka
vypracovaným na základě žádosti člena AS MZLU v Brně (pro 11, proti 0, zdržel se 0).
Doc. Jankovský seznámil senát LDF s programem jednání AS MZLU v Brně.
Děkan Doc. Slonek upřesnil, že slučování ústavů je pro tento rok pozastaveno.
Příští jednání AS LDF se uskuteční 18.10.2004 v 10 hodin.
Dr. Ing. Petr Horáček
předseda AS
V Brně dne 8.10. 2004
Zapsal: RNDr. Ing. Jan Martinek
Ověřil: Dr. Ing. Petr Horáček

