Zápis z řádného zasedání AS LDF MZLU v Brně
konaného dne 11.12. 2006
Přítomni: Ing. Karel Drápela, CSc., Doc. Ing. Josef Feuereisel, Ph.D., Doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová, Dr. Ing. Jan
Kadavý, Ing. et Ing. Jiří Kadlec, Ph.D., Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc., Ing. Zdeněk Muzikář, Ph.D., RNDr. Petr Rádl,
Doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D., Ing. Luboš Úradníček, Csc., Bc. Michaela Čermáková, Bc. Petr Hromádko, Bc. Petr
Mrnuštík, Bc. Pavel Skřebský, Bc. Ondřej Szkandera, Ing. Jan Šrajer,
Omluveni: Ing. Milan Vrbík
Hosté: viz prezenční listina ze zasedání AS
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kooptace náhradníků do AS za část akademických pracovníků
Schválení zápisu AS ze dne 13.11. 2006
Volba místopředsedy AS za část akademických pracovníků
Projednání a schválení zprávy o činnosti LDF za rok 2005
Projednání a schválení podmínek pro přijímací řízení v akademickém
roce 2007/08
Projednání a schválení návrhu zřízení nových fakultních pracovišť
Rozhodnutí děkana o výši stipendií a vyhláška děkana o programové
radě a programových komisích
Různé

Jednání zahájil a vedl předseda AS LDF Kadavý. V úvodu jednání byl schválen program jednání (13 pro, 0 proti, 3 se
zdrželi).
Ad 1)
Členové AS za část zaměstnanců Maděra, Jankovský a Rejšek rezignovali na svoji funkci členů AS z důvodu
jmenování proděkany dopisy zaslanými předsedovi AS dne 13.11. a 21.11. 2006. Podle výsledků voleb do AS ze dne
20.10. 2005 mohou být do AS kooptováni Havířová, Muzikář, Kadlec. Vzhledem k jejich přítomnosti na zasedání AS
kooptace ihned proběhla a noví členové se krátce představili AS.
Ad 2)
Po drobných úpravách byl zápis z jednání AS dne 13.11. 2006 schválen (pro 14, proti 0, zdrželi se 2)
Ad 3)
Na úvod volby místopředsedy AS za část zaměstnanců předseda seznámil členy AS se zněním Volebního a jednacího
řádu AS LDF MZLU v Brně (článek 13, odstavec 2-7), podle kterého volba proběhla. Za členy volební komise byli
navrženi a AS schváleni Mrnuštík, Drápela, Feuereisel (pro 13, proti 0, zdrželi se 3). V průběhu prvního kola bylo
odevzdáno 16 platných hlasů, 8 hlasů získal Úradníček, 6 hlasů Rádl, 1 hlas Kupčák, 1 hlas Tesařová. Do druhého kola
hlasování postoupili Úradníček a Rádl, odevzdáno bylo 16 platných hlasů, 10 pro Úradníčka, 6 pro Rádla. Tím byl
podle Volebního a jednacího řádu AS LDF za místopředsedu AS za zaměstnaneckou část zvolen Úradníček, který se
také funkce ihned ujal.
Ad 4)
Na úvod projednání zprávy o činnosti LDF za rok 2005 vyzval předseda AS předkladatele k úvodnímu slovu. Děkan
Horáček ve svém úvodu zmínil, že se jedná o „zděděný“ materiál ke schválení. Vzhledem k tomu, že na předchozích
zasedáních AS zpráva o činnosti LDF za rok 2005 schválena nebyla, byla na žádost děkana přepracována prof. Ing.
Jiřím Kulhavým, CSc. a byly do dokumentu zakomponovány připomínky z již uskutečněných zasedání AS. Poté
předseda AS konstatoval, že dle zápisu z jednání AS dne 19.6.2006 je možné říct, že všechny podstatné připomínky AS
byly do dokumentu zapracovány.
Usnesení:
AS LDF projednal a schválil Výroční zprávu o činnosti LDF za rok 2005 (16 pro, 0 proti, 0 se zdržel).
Ad 5)
V úvodním slově děkana Horáčka k projednání a schválení podmínek pro přijímací řízení v akademickém roce 2007/08
a následné diskuzi zaznělo, že materiál je předkládaný s měsíčním zpožděním, které bylo způsobeno nástupem nového
děkana do funkce (1.11.2006) a že vychází z podmínek nastavených v minulých letech. Nově je zaveden pouze bod,

který by po svém schválení AS umožnil studentům bakalářských studijních programů s průměrem do 1,5 osvobození od
přijímacích zkoušek. Kombinované studium u studijního programu dřevařství nebylo akreditováno, tudíž v příštím
akademickém roce nebude otevřeno a budou podniknuty všechny potřebné kroky k jeho opětovné akreditaci. Test
studijních předpokladů pro studijní program nábytkářství byl vytvořen na ústavu nábytku a designu a není totožný se
SCIO testy. Text dokumentu odpovídá ve svých požadavcích znění akreditačního spisu.
Podmínky pro přijetí již byly prezentovány zájemcům o studium při příležitosti dne otevřených dveří (8.12.2006).
Zájemci byli informováni o podmínkách přijímacího řízení totožných s podmínkami v minulém akademickém roce.
Změna podmínek (resp. pouze jeden nový bod) jim bude případně sdělena až po schválení AS.
Členové AS se dotázali děkana na čísla maximálního počtu přijímaných studentů pro jednotlivé studijní programy. V
odpovědi zaznělo, že uvedená čísla deklarují pouze maximální počty studentů, které můžeme přijmout. Že se nejedná o
počet, který se nutně stane realitou a že záleží na výsledcích přijímacího řízení a počtu přihlášených studentů, kteří v
plné míře splní podmínky pro přijetí. Řízení mezi fakultou a Ministerstvem školství o počtu studentů ještě nezačalo a
směrná čísla pro fakultu doposud stanovena nebyla.
Uchazeči o magisterské studium lesnictví, kteří absolvovali bakalářský studijní program lesnictví nebudou skládat
přijímací zkoušky.
Usnesení:
AS LDF projednal a schválil Podmínky pro přijímací řízení v akademickém roce 2007/08 (14 pro, 0
proti, 2 se zdrželi).
Ad 6)
Děkan LDF přednesl úvodní slovo k projednávání návrhu zřízení nových fakultních pracovišť. V úvodu byl rozdán
materiál, který byl projednáván dne 11.12. 2006 na setkání vedoucích ústavů. Děkan představil předkládané materiály
týkající se restrukturalizace a strategických plánů a sdělil AS informace o dosavadních jednáních. Z jednání vyplynulo,
že rektor MZLU restrukturalizaci podporuje, po věcné stránce materiál považuje za připravený, ovšem vyjádřil obavu,
zda je dostatečně popularizován. Děkan dále informoval AS o dopise, který obdržel od prof. Ing. Jiřího Kulhavého,
CSc. s požadavkem stáhnout tento bod z programu jednání AS. Děkan zdůvodnil přednesení bodu na jednání, ve kterém
ve stručnosti shrnul základní body svého záměru restrukturalizace. Dále seznámil AS s obsahem dopisu vedoucích
ústavů, zaslaným vedoucím orgánům LDF a MZLU, který také navrhoval stažení bodu z programu jednání AS, tento
dopis byl později čten v plném znění.
Následovalo podrobné představení všech bodů uvedených v předkládaném materiálu, ve kterém bylo mimo jiné
zahrnuto, že koncepční plán bude po svém schválení AS rozpracován do realizačního projektu restrukturalizace, který
bude předložen AS k projednání.
Poté předseda AS otevřel diskusi:
•
Drápela vystoupil s tím, že základní zásady jsou správné, přičemž materiál, který AS obdržel na probíhajícím
zasedání je podstatně kvalitnější a propracovanější než dosavadní předložené materiály, proto by některé jeho
body měly být zahrnuty do usnesení AS. S tím vedení LDF vyslovilo souhlas.
•
Dále děkan na výzvu členů AS přečetl dopis, který mu byl zaslán vedoucími ústavů a profesorským sborem.
•
Rádl pak seznámil AS s průběhem a závěry z jednání s vedoucími ústavů a vyjádřil přání více rozvinout
presentaci personálního složení nových ústavů a jejich funkci v rámci struktury LDF. Dále vznesl dotaz, proč
má vzniknout právě osm ústavů?
•
Děkan se zavázal zásady realizace a předkládaný harmonogram uvedený v materiálech dodržet.
•
Šrajer vznesl návrh na úpravu znění pro schválení na „koncepční návrh“.
•
V připomínkách Kupčáka zaznělo, že situace na LDF přerostla rámec fakultních záležitostí a o mimořádné
situaci na LDF informoval na AS MZLU (4.12. 2006). Návrh zřízení nových fakultních pracovišť je nutno
nejdříve projednat minimálně s odborovou organizací a ve vědecké radě LDF - dojde-li dnes ke schválení
navrhovaných 8 ústavů AS, proč by pak následně tyto orgány toto projednávaly? Z předkládaného materiálu
není zřejmá integrace LDF (minimálně chybí návaznost na vědní obory LDF a studijní programy v rámci
akreditačního spisu, v neposlední řadě pak ekonomické hodnocení návrhu). Právní prostředí je takovýmto
postupem projednávání tak zásadního materiálu ignorováno. Aby nedošlo k nejasnostem ve vztahu
k vysokoškolskému zákonu (§ 27 odst. (1) písmeno a) zák. č. 111/1998 Sb. o vysokých školách) závěrem
navrhnul, aby k předloženému návrhu zřízení nových fakultních pracovišť AS LDF formuloval samostatné
usnesení.
•
Děkan zdůraznil, že materiál je stále pracovní, AS je tímto žádán o schválení tohoto materiálu jako
koncepčního před tím, než bude dále rozpracován a případně pozměněn.

Usnesení:
AS LDF projednal a schválil koncepční záměr na zřízení nových fakultních pracovišť s následujícími
pracovními názvy:
• Ústav lesnictví
• Ústav geobiocenologie
• Ústav tvorby, ochrany a managementu krajiny
• Ústav staveb
• Ústav nábytku a designu
• Ústav lesnické a dřevařské techniky
• Ústav materiálového inženýrství
• Ústav ekologie lesa
Toto usnesení není rozhodnutím AS ve smyslu § 27 odst. (1) písmene a) zákona č. 111/1998 Sb. o
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (15 pro, 0 proti, 1 se
zdržel).
Ad 7)
Při projednávání rozhodnutí děkana o výši stipendií a vyhlášce děkana o programové radě a programových komisích
AS vznesl návrh na jejich zapracování do Statutu fakulty a patřičnou systematizaci předkládaných vyhlášek.
Usnesení:
AS LDF bere na vědomí rozhodnutí děkana ve věci stanovení prospěchových stipendií a vyhlášku
děkana o programové radě a programových komisích.
Ad 8)
a)

Předseda AS informoval AS o doplňujících volbách do AS MZLU, o jejich průběhu a výsledcích. Z prvního
kola byli do AS MZLU za zaměstnaneckou část zvoleni Havířová a Kadavý, pro studenty byla 2 kola neplatná,
3 kolo proběhne 12.12.2006. Dále předseda informoval o stížnosti týkající se délky voleb, kterou obdržela
volební komise i s odpovědí na ni.
b) Byl vznesen návrh na zřízení e-mailové adresy, z které by byly informace přeposílávány všem členům AS.
Usnesení:
AS LDF ukládá předsedovi AS zřídit e-mailovou schránku AS, ze které by se automaticky pošta
přeposílala všem členům AS (13 pro, 1 proti, 2 se zdrželi).
c)

Členové AS připomněli dotazy, které byly směrovány na vedení LDF na minulém zasedání AS a které se
vedení zavázalo zodpovědět. Tento bod bude zařazen do některého z příštích zasedání AS.
d) Další zasedání AS se bude konat 15.1.2007

Poté předseda AS ukončil zasedání.

Dr. Ing. Jan Kadavý
předseda AS LDF
Zapsala: Ing. Eva Přemyslovská, Ph.D.

