Zápis z řádného zasedání AS LDF MZLU v Brně
konaného dne 13. února 2006
Přítomni:
Ing. Karel Drápela, CSc., Ing. Josef Feuereisel, Ph.D., Doc. Dr. Ing. Petr Horáček, Dr. Ing. Jan
Kadavý, Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc., RNDr. Petr Rádl, Ing. Luboš Úradníček, CSc., Bc. Pavel
Skřebský, Ondřej Szkandera, Bc. Lukáš Urban, Ing. Pavel Samec, Doc. Dr. Ing. Libor Jankovský,
Doc. Ing. Klement Rejšek, CSc., Doc. Dr. Ing. Petr Maděra, Bc. Petr Mrnuštík, Michaela Čermáková
Omluveni:
Ing. Jan Šrajer
Hosté:
Doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc., Doc. Ing. Jiří Kulhavý, CSc., Prof. Ing. Petr Kantor, CSc., Prof.
Václav Tlapák, CSc., Doc. Dr. Ing. Petr Brunecký, Ing. Jiří Rotrekl, RNDr. Ing. Jan Martinek, Aleš
Kučera, Daniel Volařík, Lumír Dobrovolný, Karel Marosz
Program:
1. Schválení zápisů ze zasedání AS LDF dne 9.1. 2006 a 16.1. 2006
2. Projednáni návrhu studijních programů uskutečňovaných na LDF a studijních
programů připravovaných pro akreditaci akreditační komisí vlády ČR
3. Koncepce provozních praxí na LDF
4. Různé
Jednání zahájil a vedl předseda AS LDF Horáček. V úvodu jednání byl schválen program.
Ad 1)
V zápise z mimořádného zasedání AS LDF dne 16.1. 2006 byla provedena oprava titulů členů AS,
seznamu přítomných na zasedání AS a do bodu ad1) byla připojena věta „zveřejnit písemnou
odpověď rektora AS LDF“. Po navržených úpravách byl zápis schválen (10 pro, 0 proti, 2 se zdrželi).
V zápise z řádného zasedání AS LDF dne 9.1. 2006 byla provedena oprava titulů členů AS a ve 3.
odstavci ad3) bylo rozepsáno usnesení AS. Dále bylo na základě nesrovnalostí v počtu hlasujících u
jednotlivých usnesení dohodnuto, že v zápise ze zasedání bude uveden okamžik příchodu a odchodu
členů AS v průběhu jednání. Po navržených úpravách byl zápis schválen (10 pro, 0 proti, 2 se zdrželi)
Ad 2)
Na začátek si AS vyslechl úvodní slovo děkana, ve kterém byl shrnut harmonogram prací na
akreditačním spise a zpráva o jeho současném stavu:
•
•
•
•
•

1.2. 2006 nastoupil do funkce nový rektor Prof. Hlušek
6.2. 2006 byly AS LDF odevzdány všechny materiály k projednávání, současně ale v průběhu
následujícího týdne byly v materiálech provedeny další změny
10.2. 2006 kontrolní den – projednání materiálů komisí prorektora
22.2. 2006 na mimořádném zasedání vědecké rady fakulty má být odsouhlasen materiál pro
akreditaci
27.2. 2006 tisk materiálu a jeho odeslání na MŠMT ČR

Informace o aktuálním stavu akreditačního spisu doplnil Tlapák s tím, že od 15.2 bude stav
akreditačního spisu zveřejněn na www stránkách.
Následně předseda AS navrhl odložení projednávání návrhu studijních programů na mimořádné

zasedání AS s ohledem na stav materiálu. Tento návrh byl poté diskutován, a ze strany předkladatele
byly blíže vysvětleny jednotlivé kroky, které vedly k přípravě materiálů:
•
•
•

•
•
•
•

Harmonogram prací na akreditačním spisu byl vždy plněn, komplikace přinesla změna tabulek a
termínů, jež MŠMT ČR zveřejnilo 1.1 2006.
Komise pod vedením Prof. Ing. Jany Stávkové, CSc. bohužel na předložené materiály nereagovala.
Materiál předkládaný AS LDF je nepřehledný z toho důvodu, že se jedná o pracovní materiál,
který není koncipován k předložení a vzhledem ke změně termínů nebylo možné jej pro předložení
přepracovat.
V průběhu následujícího týdne tento materiál bude přepracován k předložení oponentům.
Byla pozastavena nová akreditace studijního programu „Tropy“ kvůli ohrožení termínů ostatních
akreditací a akreditace je přeložena na 15.3.2006.
V materiálech při přepracování nebudou provedeny žádné zásadní změny, jedná se jen o změny
formální, jako jsou názvy tabulek, formulářů atd.
Jedná se pouze o reakreditaci stávajících studijních programů a změny oproti současnosti
nepřesahují 5%.

V průběhu projednávání bodu 2 v 16.00 se dostavili členové AS Kupčák, Rejšek a Samec.
Usnesení:
Projednávání studijních programů, které jsou nově akreditovány Akreditační komisí, bude
odloženo na další zasedání AS. Studijní programy, které jsou reakreditovány, budou projednány
na mimořádném zasedání AS. (14 pro, 0 proti, 1 se zdržel)
V závěru projednávání bodu 2 v 16.25 se dostavil člen AS Jankovský.
Usnesení:
AS se k projednávání návrhu studijních programů připravovaných pro akreditaci sejde 20.2.
2006 ve 13.00, přičemž materiály k projednávání budou předloženy děkanem fakulty do 16.2.
ve verzi identické s tou, která bude předložena vědecké radě. (11 pro, 0 proti, 5 se zdrželo)
Na závěr projednávání bodu 2 byla upřesněna forma předání dat. Poté jednání předseda AS opustil a
řízením zasedání pověřil místopředsedu Jankovského.
Ad 3)
Materiálem k projednání Koncepce provozních praxí na LDF byl děkanem předložen návrh Směrnice
děkana č.2/2006 o výkonu praxí. V úvodu projednávání děkan vysvětlil současné provozní problémy
s personálním zabezpečením včetně chybějícího mzdového fondu. Následnou diskusi k tématu je
možné shrnout v několika bodech:
•

•
•
•
•

Zavedení praxí odpovídá současnému akreditačnímu spisu a stav bude zachován i v nové
reakreditaci, tzn. že studenti mají povinnost praxe absolvovat. Zároveň z toho pro LDF vyplývá
povinnost praxi studentům zajistit a hradit.
V případě vynětí praxí ze studijních programů (akreditace/reakreditace) ztratí fakulta zařazení k
odpovídajícímu koeficientu náročnosti studia.
Forma praxí je v současné době řešena, aby nedocházelo k rozporu mezi cílem praxe a jeho
naplněním.
Dřevařské praxe v současnosti probíhají v lesnictví, na což si studenti stěžují.
Délka praxe u jednotlivých oborů se liší.
Usnesení:
AS bere na vědomí směrnici děkana o provozních praxích a pověřuje děkana k jejímu
dopracování ve spolupráci se zástupci studentů. Na dalším řádném zasedání AS bude
projednána koncepce praxí. (14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 členové AS nepřítomni hlasování)

Požadavky AS na předložený materiál (Koncepce praxí na LDF):
• cíle praxe
• podmínky uskutečnění
• nástroje naplnění
• postavení praxí v organizaci výuky na LDF
Usnesení:
AS pověřuje děkana LDF předložením koncepce praxí na následujícím řádném zasedání AS
LDF. (15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 člen AS nepřítomen hlasování)
Ad 4)
• Rádl vznesl požadavek, aby se řádná i mimořádná zasedání AS konala pokud možno v běžném
čase zasedání, tj. od 13,00 hod.
Usnesení:
S platností od 20.3. bude termín zasedání AS LDF volen tak, aby nedocházelo k souběhu se
zasedáními AS MZLU v Brně. (15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 člen AS nepřítomen hlasování)
•
•

Brunecký reagoval na časté dotazy studentů ohledně předmětů otevřených pro letní semestr s tím,
že za otevření předmětu odpovídá vždy vedoucí příslušného ústavu.
Slonek pozval všechny členy AS na reprezentační ples MZLU.

Poté místopředseda AS zasedání ukončil.

Doc. Dr. Ing. Petr Horáček
předseda AS LDF
Zapsala: Ing. Eva Přemyslovská
Ověřil: Doc. Dr. Ing. Libor Jankovský

