II. cirkulář konference
SilvaNet – WoodNet
Studentská vědecká konference organizovaná Radou Interní grantové agentury Lesnické
a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně
pod záštitou děkana LDF doc. Ing. Radomíra Klvače, Ph.D.
se koná dne 29. 11. 2017 na LDF MENDELU.
Konference proběhne v následujících odborných sekcích:
- ekologie lesa
- fytologie lesa
- pěstění lesa
- ochrana lesa a myslivost
- procesy tvorby nábytku
- technika a mechanizace lesnické výroby
- technologie zpracování dřeva
- vlastnosti dřeva a materiálů
- aplikovaná geoinformatika a užitá geodézie
- ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů
- hospodářská úprava lesa
- tvorba a ochrana krajiny
Odborní garanti konference:
Učebna B01

(SilvaNet) ochrana lesa a myslivosti, fytologie, ekologie

prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
doc. Ing. Antonín Buček, CSc.
doc. RNDr. Irena Marková, CSc.
doc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
B106 (zasedací místnost děkanátu)

(WoodNet) technické sekce dřevařské

doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.
Ing. Milan Šimek, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Petr Horáček
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.
Učebna B 21 (SilvaNet) (tvorba a ochrana krajiny, ekonomika a management..,HUL,
pěstění lesa, aplik. geoinformatika ..)

doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.
Ing. Tomáš Mikita Ph.D.
doc. Ing. Karel Drápela, CSc.
Ing. David Březina, Ph.D.
Posterová sekce
Postery budou instalovány dne 27. 11. 2017 od 16.00 do 17.00. Umístění ve 1.NP před Ústavem
hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky, případně i v 2. NP před zasedací místností
děkanátu.
Je nutné zajistit tisk plakátu - v příslušném formátu (A1) – výrobu hradí každý řešitel ze svého
projektu.
Registrace
Registrace bude dne 29. 11. 2017 od 8.00 do 8.45 v zasedací místnosti děkanátu B106 (2.NP)
LDF MENDELU.
9h
12,45
13,30 h
cca 16 h

zahájení (B 21 – 3.NP)
přestávka
pokračování
vědecký výbor v jednotlivých sekcích

Vlastní prezentace
Prezentace příspěvků připravte ve formátu ppt, nebo odp (Microsoft office PowerPointe, nebo
OpenOffice Impress odp). Vlastní prezentaci připravte na 12 min. Rozhodnutím Rady IGA
proběhne společná diskuze všech prezentujících k uvedeným příspěvkům na závěr programu.
Celková doba prezentace nebude překračovat 12 minut.
Prezentace poskytněte organizátorům jednotlivých sekcí před zahájením konference.

