Zápis z jednání AS LDF MZLU v Brně
konaného dne 11. 4. 2005
Přítomno: 14 členů AS LDF (viz prezenční listina)
Hosté: Doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc., studenti (viz prezenční listina)
Program : 1. Schválení zápisu z jednání AS dne 4.4.2005
2. Situace na LDF a činnost AS LDF
3. Různé
Jednání zahájil předseda AS LDF Doc. Horáček a seznámil přítomné s programem.
Zapisovatelem byl určen Ing. Feuereisel.
Ad 1)
Schválení zápisu z jednání dne 4.4.2005
Jako první se přihlásil o slovo děkan Slonek a předal AS LDF své písemné stanovisko k bodu 2
zápisu z jednání AS dne 4.4, ve kterém vyjádřil nesouhlas s argumentací AS. Současně navrhl
termín setkání akademické obce s AS LDF ve dnech 19.4. nebo 21.4. 2005. Dále se vyjádřil k
akreditaci na LDF, která probíhá dle plánu prorektorky Stávkové.
Předseda AS poté upozornil děkana Slonka, že je v tomto bodě schvalován zápis z jednání AS a
že pan děkan bude moci vystoupit v bodech 2 a 3 programu jednání. Dále konstatoval, že bylo
velmi obtížné vytvořit výstižný zápis z minulého jednání, čemuž odpovídala i následující
diskuze. V ní se svými připomínkami k zápisu postupně vystoupili Rádl, Palátová, Úradníček a
Kupčák. Na základě vznesených připomínek byl zápis z jednání upraven a bylo přistoupeno k
hlasování o jeho přijetí s výsledkem -9 pro, 0 proti, 3 se zdrželi. Tím byl zápis schválen.
V dalším průběhu projednávání zápisu z jednání vznesl Rádl dotaz, proč byl děkanovi společně
s pozvánkou na jednání předložen ještě neschválený zápis. Po odpovědi předsedy AS, že se
jedná o běžný postup praktikovaný u všech předešlých 17 zápisů z jednání, byl vznesen návrh,
aby zápis z jednání AS nebyl zveřejňován do doby jeho schválení.
Usnesení:
Zápis z jednání AS bude zveřejňován až po jeho schválení AS LDF.
AS schválil usnesení jednohlasně (14 pro).
Nakonec Kupčák navrhl vyvěšovat pozvánku k jednání AS na úřední desce, s čímž členové AS
souhlasili.
Ad 2)
Situace na LDF a činnost AS LDF
Předseda AS informoval o předání výsledku hlasování AS ze dne 4.4. 2005 a návrhu na
odvolání Doc. Slonka z funkce děkana rektorovi MZLU, prof. Procházkovi. Poté vyzval děkana
Slonka, aby vyjádřil své stanovisko. Děkan podal informaci o průběhu akreditace a termínech
podle plánu prorektorky Stávkové. Dále informoval o změnách provedených ve studijních
programech proti akreditačním spisu, pedagogická dokumentace bude předložena VR LDF v
květnu 2005. Následně bude dle děkana Slonka předložena AS a rektorovi do 30.9. 2005.
Zmínil se o okolnostech interní univerzitní akreditace, odevzdaném plánu kvalifikačního růstu
zaměstnanců LDF rektorovi a analýze stavu na LDF, kterou vypracoval. Konstatoval, že
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současný akreditovaný systém výuky se musí změnit v souvislosti s potřebou práce na VZ. Dle
děkana nastane problém s naplněním VZ, proto je v této souvislosti třeba změnit učební plán,
aby vznikl prostor pro jeho plnění. Byly podniknuty kroky k zajištění personálního růstu, jsou
přijímáni noví pracovníci. Nastává ale problém s hledáním kvalifikovaných zaměstnanců
vzhledem k malému zájmu o pracovní místa. Systém výuky se musí také změnit na základě
poučení ze zahraničních univerzit. Bez vize vývoje oboru a univerzitního školství není možno
připravit akreditaci.
Následovala diskuze k délce platnosti stávající akreditace studijních programů a harmonogramu
nově připravované akreditace. V diskuzi vystoupili Palátová, Slonek, Horáček, Úradníček,
Kupčák a Jankovský.
Dle děkana Slonka má každá fakulta vlastní časový harmonogram založený na plnění
následujících bodů:
1. plán kvalifikačního růstu pracovníků – termín do 8.3. 2005.
2. návrhy nové akreditace předané rektorovi MZLU – termín do 30.9. 2005
Termíny jsou dané a jsou normální, přičemž podle děkana Slonka není důvod k obavám. Na
akreditaci není možno pracovat v příliš širokém kolektivu, musí být připravována v užším
kruhu. Přípravou budou pověřeni 3 odpovědní pracovníci.
Předseda AS seznámil s přehledem akreditovaných studijních programů uskutečňovaných
fakultou a délkou platnosti akreditace:

Název studijního
programu

Studijní
obory
(KKOV)

B 3341
B 3915
B 4132
N 3301
N 3301
N 3301
N 3914
N 3914

Dřevařství
Krajinářství
Lesnictví
Dřevařské inženýrství
Dřevařské inženýrství
Dřevařské inženýrství
Krajinné inženýrství
Krajinné inženýrství

3341R001
3914R013
4132R002
3301T004
3301T005
3301T006
3914T011
3914T016

N 4107
M 3301
M 3914
M 4107
P 1507
P 3301
P 3914
P 3914
P 4107
P 4107
P 4107
P 4107

Lesní inženýrství
Dřevařské inženýrství
Krajinné inženýrství
Lesní inženýrství
Botanika
Dřevařské inženýrství
Krajinné inženýrství
Krajinné inženýrství
Lesní inženýrství
Lesní inženýrství
Lesní inženýrství
Lesní inženýrství

4107T003
3301T001
3914T002
4107T003
1507V009
3301V007
3914V012
3914V014
4107V008
4107V006
4107V004
4107V012

Kód

Název studijního
oboru

Standardní doba
studia
v akademických
rocích a forma studia

B

P 4107 Lesní inženýrství
P 6208 Ekonomika a management

4107V002
6208V107

Dřevařství
Krajinářství
Lesnictví
Dřevostavby a dřevěné prvky staveb
Nábytek, výrobky a design
Prvovýroba
Biotechnické úpravy krajiny
Integrované využívání krajinného
prostoru
Lesní inženýrství
Dřevařské inženýrství
Krajinné inženýrství
Lesní inženýrství
Fytologie lesa
Technologie zpracování dřeva
Ekologie lesa
Tvorba a ochrana krajiny
Pěstění lesa
Ochrana lesa
Myslivost
Technika a mechanizace lesnické
výroby
Hospodářská úprava lesa
Ekonomika a management
obnovitelných přírodních zdrojů
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MN

P

3
3
3

Akreditace
do

FSA
PK
P
PK
PK
PK
PK
P
P

15. 8. 2006
15. 8. 2006
15. 8. 2006
15. 8. 2006
15. 8. 2006
15. 8. 2006
15. 8. 2006
30. 10. 2007

3
3
3
3
3
3
3
3

PK
PK
P
PK
PKA
PK
PKA
PK
PK
PK
PK
PK

30. 10. 2007
15. 8. 2010
15. 8. 2010
15. 8. 2010
15. 8. 2010
15. 8. 2006
15. 8. 2010
15. 8. 2010
15. 8. 2010
15. 8. 2006
15. 8. 2010
15. 8. 2006

3
3

PK
P, K

15. 8. 2006
15. 8. 2006

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
5
5
5

Diskutující z řad AS vyjádřili obavu, aby nenastal časový problém. Byli toho názoru, že je
vhodné mít akreditaci připravenu v předstihu, aby bylo materiál možno precizovat. Zazněl
názor, že nebude možno přijímat studenty ke studiu, aniž bychom měli pro daný studijní
program platnou akreditaci. Proto se diskutující domnívali, že nezbývá mnoho času a že se mělo
začít již před ½ rokem (viz usnesení AS ze dne 8.12. 2003).
Děkan informoval, že vedoucí ústavů jsou informováni o průběhu akreditace na kolegiích
děkana, o čemž existují zápisy z kolegia děkana, kterými je možno doložit započatou práci na
akreditaci.
Jankovský uvedl příklad Zahradnické fakulty, která oproti LDF připravuje akreditaci
v předstihu. Odpovědí pana děkana bylo, že ZF je ve špatné situaci a proto byla vyzvána, aby
přednostně předložila podklady.
Následně předseda AS se zabýval otázkou obsahové náplně akreditace, přičemž postrádá širší
diskusi na LDF. Připomněl, že LDF má nejmenší počet akreditovaných studijních programů ve
srovnání s ostatními fakultami a v posledních letech stagnuje počet studentů na LDF. Pan děkan
reagoval, že je to otázkou možnosti uplatnění absolventů. Studijní program Dřevařství bude
rozšířen vzhledem k dobrému uplatnění absolventů v oboru; lesnictví a krajinářství představují
z tohoto pohledu problém – je třeba změnit obsahové zaměření těchto oborů.
Závěrem diskuze předseda AS navrhl svolat celofakultní konferenci k přípravě akreditace po
jednotlivých oborech, s čímž pan děkan souhlasil a považuje pedagogickou konferenci za
účelnou k vytýčení směru jako 1. kroku k akreditaci. Byl navržen termín konání do 9.5. 2005.
Diskuse se následně proběhla k potenciální kolizi s termínem setkání AS s akademickou obcí.
Předseda AS nechal hlasovat o termínu setkání s AO dne 2.5. 2005 (s výsledkem pro 13, proti
0, zdržel se 1) ve 13:00 (pro 10, proti 3, zdržel se 1). Na základě návrhu pana Pospíšila bude
termín setkání s AO zveřejněn na UIS.
Usnesení:
AS LDF ukládá děkanovi fakulty svolat po oborech pedagogickou konferenci
k přípravě akreditace do 9.5.2005.
AS schválil usnesení jednohlasně (14 pro).
Předseda AS se dále zabýval organizací setkání s AO. Zdůraznil, že je vhodné vypracovat obsah
setkání – zprávu o činnosti od posledního setkání s AO. K průběhu setkání byly členy AS
vzneseny 2 návrhy:
1) pořízení písemného zápisu ze setkání AS LDF s akademickou obcí (Rádl).
2) pořízení audiovizuálního záznamu ze setkání AS LDF s akademickou obcí (Pospíšil).
Po diskuzi bylo nejdříve hlasováno o návrhu pana Pospíšila s výsledkem 2 pro, 6 proti, 6 se
zdrželo, návrh nebyl přijat. Pořízen tedy bude zápis ze setkání AS LDF s akademickou obcí.
Ad 3)
Různé
Děkan se ohradil vůči konstatování AS na jednání dne 4.4.2005, že nedoceňuje význam
propagace fakulty a uvedl příklady organizací a institucí, se kterými fakulta podle něj úspěšně
spolupracuje. Dále se odmítl připojovat k jakýmkoliv politickým akcím, např. výzvě předsedy
Senátu ČR představitelům vysokého školství podpořit petici k odvolání předsedy vlády ČR.
Poté jednání děkan Slonek opustil.
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Bod pokračoval projednáváním písemných připomínek k Výroční zprávě o hospodaření za rok
2004, které vypracovali Horáček, Jankovský a Samec. Předseda AS nechal hlasovat o tom, zda
písemné připomínky vyjadřují stanovisko AS LDF.
Výsledek hlasování: 8 pro, 1 proti, 5 se zdrželo . Návrh proto nebyl přijat a připomínky jsou
předloženy děkanovi fakulty za zpracovatele.
Na dotaz Palátové ke stavu přihlášených do bakalářského a magisterského studia odpověděl
Rádl. Jankovský připomněl, že AS má schvalovat podmínky ke přijímání studentů (viz usnesení
AS ze dne 21.3.2005).
Předseda AS předložil členům AS dopis RNDr. Koželuha o problémech na ústavu 411. Po
prostudování členy AS bude projednán na dalším zasedání. Byl vznesen požadavek na
dokladování tvrzení uvedených v dopise (Kupčák). Současně budou pracovníci ústavu 411
pozváni na příští jednání AS LDF.
Poté předseda AS jednání ukončil s tím, že před plánovaným setkáním s akademickou obcí je
nutné se sejít na jednání AS.

Doc. Dr. Ing. Petr Horáček
předseda AS LDF
Zapsal: Ing. Josef Feuereisel, Ph.D.
Ověřil: Doc. Dr. Ing. Petr Horáček
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