Zápis z řádného zasedání AS LDF MZLU v Brně
konaného dne 19.6. 2006

Přítomni:
Ing. Karel Drápela, CSc., Doc. Dr. Ing. Petr Horáček, Doc. Dr. Ing. Libor Jankovský, Dr. Ing. Jan
Kadavý, Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc., RNDr. Petr Rádl, Doc. Ing. Klement Rejšek, CSc., Ing.
Luboš Úradníček, CSc., Bc. Michaela Čermáková, Bc. Pavel Skřebský, Bc. Ondřej Szkandera, Ing.
Jan Šrajer
Omluveni:
Doc. Ing. Josef Feuereisel, Ph.D. Doc. Dr. Ing. Petr Maděra, Bc. Petr Mrnuštík, Ing. Pavel Samec,
Bc. Lukáš Urban
Hosté:
Doc. Ing. Ladislav Slonek, Prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc., Prof. Ing. Václav Tlapák, CSc., Prof. Ing.
Petr Kantor, CSc., Doc. Ing. Alois Skoupý, CSc., Ing. Jiří Rotrekl

Program:
1. Schválení zápisu ze zasedání AS LDF dne 29.5. 2006
2. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti LDF za rok 2006
3. Různé
Před zahájením bylo s přítomnými členy AS dohodnuto zajištění účasti zástupce AS na promocích.
Jednání zahájil a vedl předseda AS LDF Horáček. V úvodu jednání byl schválen program.
Ad 1)
Po drobných úpravách byl zápis z jednání AS dne 29.5.2006 schválen ( pro 12, proti 0, zdrželi se 0)
Ad 2)
Po úvodním slovu děkana bylo navrženo hlasovat, zda nebude předložený materiál stažen z jednání z
důvodu nedodržení požadované lhůty 1 týdne, kdy má být materiál k dispozici AS. Návrh neprošel
(pro 5, proti 4, zdrželi se 3) a o dokumentu se jednalo.
Členové AS měli k dokumentu Výroční zprávy o činnosti LDF za rok 2005 následující připomínky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

str. 7 – ve složení AS chybně uveden člen Martínek
str.10 kap. 4.2 – doplnění specifikace oboru (lesnictví)
str. 13 – počet absolventů v roce 2005 je uveden 20, ovšen na straně 15 je uvedeno 21
studentů
str. 15 – návrh vypustit slovo výzkumný u ústavu (vypuštěna bude celá věta)
str.10 kap. 4.2 – změnit LDF zajišťuje na LDF garantuje
str. 10 kap 4.2 – pojmenování pracoviště v Hranicích „odloučené“, větší důraz (formulace vět)
na fakt, že v Hranicích není realizován celý, ale pouze část studijního programu
kap 4.14 – v dokumentu je uvedeno, že je zajištěn bezbarierový přístup do budov, což ovšem
není zcela pravda
str. 20 – pojem výzkumná centra je zavádějící
titulní list- uvedení aktuálního data
str. 5 – opravit zařazení AS ve schématu struktury LDF
kap. 5.1 – návrh na zrušení odrážek netýkajících se LDF

•
•
•

kap. 5.2 – cluster, formulace bodu
kap. 7.1 – nevyváženo
kap. 11.2 – zkušebna nábytku (začlenění, hospodaření) AS se k tomuto tématu nikdy neměl
možnost vyjádřit, přestože v příloze statutu fakulty je provedena změna zařazení zkušebny

Usnesení: AS projednal Výroční zprávy o činnosti LDF za rok 2005 a na základě hlasování ji
neschválil.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 3, zdrželi se 4.
Ad 3)
•
•

Předseda AS informoval o dopisu místopředsedy AS Urbana ze dne 11.6. 2006, ve kterém
jmenovaný vzdal mandátu člena AS. AS vzal informaci na vědomí.
Předseda AS informoval o dopisu proděkana Tlapáka ze dne 26.5. 2006 ve věci diskuzí kolem
Ústavu tvorby a ochrany krajiny, která je vedena na diskuzním serveru MZLU v Brně.
Současné proděkan Tlapák přednesl žádost, aby byla na akademické půdě otevřena diskuse o
dění na ústavu Tvorby a ochrany krajiny jako reakci na neformální diskusi na univerzitním
diskusním fóru.

Poté předseda AS ukončil zasedání.

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

