Zápis z jednání AS LDF MZLU v Brně
konaného dne 18. října 2004
Přítomni: dle presenční listiny
Program: 1. Různé
Jednání zahájil a řídil předseda AS Dr. Horáček.
Ad 1.
1) Dr. Rádl vyslovil požadavek vrátit se v diskuzi k usnesení pořizovat nahrávky průběhu
jednání, přijatému na zasedání AS LDF dne 20.9.2004 a revokovat ho. Navrhl využít nabídky
pana děkana, že pověří pracovnici, která by za úplatu pořizovala zápisy. Vyjádřil se rovněž
kriticky k opožděnému zveřejňování zápisů ze zasedání AS LDF.
•

Po diskusi k významu, kladným a záporným stránkám dokumentace jednání
audionahrávkami, ve které vystoupili Dr. Martinek, Doc. Rousek, Ing. Král, Ing.
Feureisel, Ing. Úradníček, Ing. Kupčák, Doc. Jankovský a Dr. Horáček bylo
hlasováno o revokaci usnesení ze zasedání AS LDF dne 20.9. 2004, týkajícího se
tohoto bodu. V hlasování (6 pro, 5 proti, 2 se zdrželi) nezískal návrh nadpoloviční
většinu hlasů a zůstává v platnosti usnesení ze dne 20.9.2004.

•

Do diskuse k návrhu, aby byl pořizován zápis pověřenou pracovnicí děkanátu se
zapojili Dr. Martinek, Dr. Rádl, Dr. Horáček a Doc. Palátová. V hlasování, které
následovalo, nebyl návrh, aby byla pověřena zapisováním průběhu jednání
pracovnice děkanátu, přijat (pro 4, proti 7, zdrželi se 2) a zápisy z jednání budou i
nadále zajišťovány jednotlivými členy AS LDF.

•

K opožděnému zveřejňování zápisů z jednání AS LDF se vyjádřil předseda Dr.
Horáček. Je způsobeno tím, že zápis může být zveřejněn teprve po jeho odsouhlasení
členy AS LDF, což probíhá pravidelně na dalším zasedání AS. Pro urychlení celého
procesu navrhl, aby byly zápisy schvalovány korespondenčně.
Usnesení:
Zápis bude vždy
předložen zapisovatelem do týdne předsedovi nebo
místopředsedovi k ověření a ten ho zašle do 14 dnů členům ke korespondenčnímu
schválení (pro 9, proti 0, zdrželi se 4).

2) Diskuse o interním materiálu předloženém Dr. Horáčkem a Doc. Jankovským
Vzhledem k tomu, že s koncepcí fakulty předloženou vedením LDF po opakovaných urgencích
se AS LDF neztotožnil (viz zápis z jednání 4.10.2004), předložili Dr. Horáček a Doc. Janovský
k diskusi interní materiál s názvem „Dlouhodobý záměr Lesnické a dřevařské fakulty MZLU
v Brně“. V diskusi k předloženému materiálu vystoupili Ing. Kupčák, Dr. Rádl, Doc. Rousek,
Ing. Úradníček, Doc. Palátová. Předložený materiál byl většinou členů příznivě hodnocen, ale
byly vzneseny i kritické poznámky k některým bodům. Členové AS LDF se shodli na tom, že
materiál bude vzat za základ a bude upraven a dopracován na základě návrhu členů AS, kteří
zašlou do 14 dnů připomínky Dr. Horáčkovi. Po jejich zapracování předsedou a místopředsedou
AS LDF bude předložena k projednání 1. aktualizovaná verse. Byla navržena změna názvu
předloženého materiálu na „Analýza stavu a perspektivy rozvoje LDF“

Usnesení:
AS LDF zpracuje do konce roku 2004 materiál „Analýza stavu a perspektivy rozvoje
LDF“ (pro 13, proti 0, zdržel se 0).
3) Setkání s akademickou obcí
Setkání proběhne 18.10.2004 od 15,00 hod. s programem:
a) Informace o činnosti AS LDF (Dr. Horáček)
b) Vystoupení děkana LDF (doc. Slonek)
c) Diskuse
4) Dr. Horáček konstatoval, že AS LDF nevede archiv. Vedením archivu byl pověřen na základě
hlasování Dr. Martinek (pro 12, proti 0, zdržel se l).
5) Předběžný termín zasedání AS LDF byl stanoven na 15.11.2004.

Dr. Ing. Petr Horáček
předseda AS LDF
Zapsala: Doc. RNDr. Ing. Eva Palátová, PhD.
Ověřil: Dr. Ing. Petr Horáček

