Zápis č. 23
z jednání Vědecké rady Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně
dne 19. 4. 2012
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni:
Ing. Stanislav Juránek, Ing. Milan Dostalík, prof. Ing. RNDr. Michal V. Marek, DrSc., prof. Ing. Viera
Paganová, Ph.D., doc. Dr. Ing. Miroslav Šlezingr
Program:

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

Zahájení
Projednání akreditačních spisů
Schválení komisí pro habilitační řízení
Různé
Profesorské řízení
Habilitační řízení
Závěr

Jednání vědecké rady zahájil doc. Horáček, přivítal přítomné, představil nové členy vědecké rady doc. Dr.
Ing. Viliama Pichlera, děkana Lesnické fakulty ve Zvoleni a doc. RNDr. Irenu Markovou, vedoucí ústavu
ekologie lesa LDF MENDELU a seznámil s programem jednání.
Vědecká rada byla usnášeníschopná v počtu 30 přítomných členů.
Dále přešel ke kontrole zápisu č. 22 z 16. 2. 2012, zápis byl schválen všemi hlasy, bez připomínek.
Ad 2) Projednání akreditačních spisů
prof. Rejšek
Představil teze předkládaných akreditačních spisů (Lesní inženýrství, European Forestry, Stavby na bázi
dřeva a Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí) a seznámil se základní
charakteristikou studijního oboru a profilem absolventa a požadavky na přijímací řízení. Nejedná se o nové
akreditace, ale o prodloužení akreditací stávajících.
Diskuse: možnost úpravy předkládaných spisů v termínu do 6. 5. 2012
Výsledky hlasování: 30 pro

0 proti 0 se zdržel

Vědecká rada schválila předložené akreditační spisy a souhlasí s jejich předložením.
Ad 3) Schválení komisí pro habilitační řízení
Doc. Horáček informoval o stažení habilitačního řízení PhDr. Zdeny Rosické,CSc. z programu jednání VR.
Podle § 30 zákona 111/1998 Sb. byly vědecké radě předloženy podklady k zahájení habilitačního řízení vč.
návrhu na ustanovení komisí:
-

Podklady k habilitačnímu řízení a návrh na ustanovení komise pro habilitační řízení paní
Ing. Valerie Vranové, Ph.D., v oboru Ekologie lesa

prof. Rejšek představil kandidátku habilitačního řízení a seznámil s hodnocením její vědecké i pedagogické
činnosti.
Ing. Valerie Vranová, Ph.D. splňuje požadavky pro habilitační řízení.
Předseda:

prof. Ing. Klement Rejšek, CSc.
Ústav geologie a pedologie
LDF MENDELU

Členové:
prof. Ing. Jan Čermák, CSc.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
LDF MENDELU
prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
Katedra biologie ekosystémů
Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. Ing. Viliam Pichler, Dr.
Katedra prírodného prostredia
Lesnícka fakulta TU vo Zvolene
prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
Fakulta lesnická a dřevařská
Česká zemědělská univerzita v Praze
Výsledky hlasování

pro 30,

0 proti,

0 se zdržel

Vědecká rada odsouhlasila ustanovení komise pro habilitační řízení Ing. Ing. Valerie Vranové, Ph.D.
Ad 4) Různé
prof. Jankovský
1. Seznámil s návrhem na složení oborové rady doktorského studijního programu Tvorba a ochrana krajiny,
vysvětlil důvody změny, představil navrhované členy OR včetně garanta oboru, seznámil s jejich
současnou působností i publikační aktivitou.
doc. Horáček vysvětlil záměr fakulty, zajištění propojení s ostatními fakultami, připomněl současné
externí členy OR TOK a jejich působnost.
Návrh členů oborové rady:
doc. Ing. Otakar Holuša, Ph.D.,
prof. Ing. Dušan Húska, PhD., Dr.h.c.,
prof. Ing. Pavel Kovář, Dr.Sc.,
prof. Ing. Václav Tlapák, CSc.,
prof. Ing. Zdeněk Žalud, CSc.,
doc. Dr. Ing. Viliam Pichler,
Ing. Kupec Petr, Ph.D.,
Ing. Hrůza Petr, CSc.,
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
Diskuse:
Konzultace procenta změny externích učitelů (výše počtu změny externích učitelů).
Výsledky hlasování pro 30,

0 proti,

0 se zdržel

Vědecká rada odsouhlasila návrh nového složení oborové rady Tvorby a ochrany krajiny a postoupení
předloženého jmenného návrhu Akreditační komisi pro další jednání.

2. Návrh na ustanovení nových školitelů
• na návrh oborové rady doktorského studijního oboru Ekologie lesa:
ustanovení paní Ing. Valerie Vranové, Ph.D., pracovnice ústavu geologie a pedologie LDF
MENDELU školitelkou v doktorském studijním oboru Ekologie lesa
Výsledky hlasování 30 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Vědecká rada odsouhlasila paní Ing. Valerii Vranovou, Ph.D. školitelkou v doktorském studijním
oboru Ekologie lesa.
• na návrh oborové rady doktorského studijního oboru Ekonomika a management obnovitelných
přírodních zdrojů ustanovení paní Ing. Petru Hlaváčkovou, Ph.D. pracovnice ústavu lesnické a
dřevařské ekonomiky a politiky LDF MENDELU školitelkou v doktorském studijním oboru
Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů
Výsledky hlasování 30 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Vědecká rada odsouhlasila paní Ing. Petru Hlaváčkovou, Ph.D. školitelkou v doktorském
studijním oboru Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů
3. Návrh na ustanovení nových členů oborových rad
•

prof. Jankovský předložil návrh na doplnění Ing. Radomíra Klvače, Ph.D. za člena oborové
rady doktorského studijního oboru Technika a mechanizace lesnické výroby.
Výsledky hlasování 30 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Vědecká rada odsouhlasila pana Ing. Radomíra Klvače,Ph.D. členem oborové rady doktorského
studijního oboru Technika a mechanizace lesnické výroby.

•

Prof. Jankovský informoval o rezignaci na členství v oborové radě doktorského studijního oboru
Procesy tvorby nábytku paní doc. Ing. arch. Jaromíry Šimoníkové, CSc.
Vědecká rada vzala na vědomí rezignaci paní doc. Ing. arch. Jaromíry Šimoníkové, CSc.
v oborové radě doktorského studijního oboru Procesy tvorby nábytku

4. Doplnění členů komisí pro SZZ
Ing. Karel Krontorád, CSc. seznámil s návrhem na jmenování dalších členů komisí pro státní
závěrečné zkoušky studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně:
Ing. Dita Hádková – ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky LDF MENDELU
Ing. Jaroslav Melichar - VLS ČR, s.p., ředitel divize Plumlov
prof. Ing. Jiří Bartuněk - ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky LDF MENDELU
doc. Ing. Luboš Jurík – Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Nitra
Ing. Jan Reisner, Ph.D. – Katedra zpracování dřeva FLD ČZÚ Praha
ing. Jan Tippner, Ph.D. – ústav nauky o dřevě LDF MENDELU
ing. Václav Sebera – ústav nauky o dřevě LDF MENDELU
ing. Jan Baar – ústav nauky o dřevě LDF MENDELU
ing. Luděk Praus, Ph.D. – ústav nauky o dřevě LDF MENDELU
ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. – ústav nauky o dřevě LDF MENDELU
Ing. Helena Křenková – ústav základního zpracování dřeva LDF MENDELU
Ing. Miloš Lavický, Ph.D – ústav základního zpracování dřeva LDF MENDELU
Ing. Lenka Hrabková – ústav základního zpracování dřeva LDF MENDELU
Výsledky hlasování 30 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Vědecká rada odsouhlasila jmenování dalších členů komisí pro státní závěrečné zkoušky studijních
programů Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

1. Řízení ke jmenování profesorem pana doc. Dr. Ing. Petra Horáčka, docenta Ústavu nauky o dřevě
LDF MENDELU a děkana LDF MENDELU v oboru Zpracování dřeva a procesy tvorby nábytku.
Podle § 72 zákona 111/1998 Sb. byla Vědeckou radou Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU ustanovena
hodnotící komise pro řízení ke jmenování profesorem ve složení:
předseda:

prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc.
Ústav základního zpracování dřeva LDF MENDELU

členové:

prof. Ing. Jaroslav Buchar, DrSc.
Ústav techniky a automobilové dopravy AF MENDELU
prof. RNDr. Marián Babiak, PhD.
Katedra Nauky o dreve
Drevárska fakulta, Technická univerzita vo Zvolene
prof. Ing. Ivan Roček, CSc.
Katedra lesní těžby
Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze
doc. Ing. Štefan Šteller, CSc.
Výskumný ústav papiera a celulózy, Bratislava

Komise pro profesorské řízení v souladu s § 74 zákona 111/1998 Sb. posoudila kvalifikaci pana doc. Dr. Ing.
Petra Horáčka a na základě tajného hlasování rozhodla podat Vědecké radě Lesnické a dřevařské fakulty
MENDELU návrh na jeho jmenování profesorem v oboru Zpracování dřeva a procesy tvorby nábytku. Prof.
Rousek přednesl stanovisko hodnotící komise.
Členové vědecké rady, kteří byli pověřeni zhodnocením úrovně profesorské přednášky:
prof. Ing. arch. Ivan Petelen , Ph.D., prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., doc. Dr. Ing. Pavel Král.
Doc. Horáček přednesl přednášku na téma „Koncepce a rozvoj oboru Zpracování dřeva a procesy tvorby
nábytku“.
Dotazy ve vědecké rozpravě vznesli:
doc. Gryc, prof. Jankovský, doc. Vrška, doc. Maděra, Ing. Dolejský, Ing. Krontorád, prof. Babiak, prof.
Jankovský a doc. Pichler.
Neveřejné zasedání - Předseda komise pro hodnocení úrovně prof. přednášky přednesl stanovisko
hodnotící komise.
Hlasování Vědecké rady LDF MENDELU proběhlo dne 19. 4. 2012:
počet členů celkem:
33
přítomných:
30
počet hlasů kladných:
29
záporných:
0
neplatných: 1
Na základě předchozího jednání a výsledku hlasování navrhuje Vědecká rada LDF MENDELU postoupit
návrh na jmenování profesorem pana doc. Dr. Ing. Petra Horáčka v oboru Zpracování dřeva a procesy
tvorby nábytku rektorovi MENDELU, k projednání ve Vědecké radě MENDELU.
2. Habilitační řízení pana Ing. Radomíra Klvače, Ph.D., pracovníka Ústavu lesnické a dřevařské
techniky LDF MENDELU, v oboru Lesnická a dřevařská technika, téma habilitační práce Round
Wood Haulage.
Podle § 72 zákona 111/1998 Sb. byla Vědeckou radou Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU ustanovena
hodnotící komise pro habilitační řízení ve složení:
předseda:

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Ústav lesnické a dřevařské techniky
LDF MENDELU

členové:

prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc.

Ústav lesnické a dřevařské techniky (externí pracovník)
LDF MENDELU
prof. Ing. Adolf Janeček, DrSc., dr.h.c
Katedra lesní těžby
Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze
prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc.
Katedra lesnej a mobilnej techniky
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky, TU vo Zvolene
doc. Ing. Jozef Suchomel, CSc.
Katedra lesnej ťažby a mechanizácie
Lesnícka fakulta, TU vo Zvolene
Habilitační komise jmenovala k vypracování oponentských posudků tyto oponenty:
1. prof. Ing. Valéria Messingerová, CSc.
Katedra lesnej ťažby a mechanizácie, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene
2. prof. Ing. Josef Gross, CSc.
Katedra lesní těžby, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze
3. prof. Ing. Jan Mareček, DrSc.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky, AF MENDELU
Habilitační komise, v souladu s § 72 zákona 111/1998 Sb., posoudila kvalifikaci
pana Ing. Radomíra Klvače, Ph.D. a na základě tajného hlasování se rozhodla podat Vědecké radě Lesnické
a dřevařské fakulty MENDELU návrh na jeho jmenování docentem v oboru Lesnická a dřevařská technika.
Prof. Neruda přednesl stanovisko hodnotící komise.
Členové vědecké rady, kteří byli pověřeni zhodnocením úrovně habilitační přednášky:
doc. Dr. Ing. Pavel Král, Ing. Vladimír Gryc, Ph.D., Ing. Jan Dvořák, Ph.D.
Dr. Klvač přednesl přednášku na téma „Precizní lesnictví a inovace v těžebně-dopravních technologiích“.
Oponentní posudky byly předneseny, uchazeč odpověděl na dotazy oponentů.
Dotazy ve vědecké rozpravě vznesli: prof. Simanov, doc. Pichler, Ing. Dolejský, doc. Suchomel, Ing. Novák,
RNDr. Pojer.
Neveřejné zasedání - Předseda komise pro hodnocení úrovně habilitační přednášky přednesl stanovisko
hodnotící komise.
Hlasování Vědecké rady LDF MENDELU proběhlo dne 19.4.2012
počet členů celkem:
33
přítomných:
28
počet hlasů kladných:
26
záporných:
1
neplatných:

1

Vědecká rada Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU rozhodla na základě výsledku jednání a tajného
hlasování o postoupení návrhu na jmenování pana Ing. Radomíra Klvače, Ph.D. docentem pro obor
Lesnická a dřevařská technika rektorovi MENDELU.
Závěr:
Vědecká rada Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vybrala z předložených témat
téma habilitační přednášky Ing. Valerie Vranové, Ph.D. – Vznik a vývoj půd ve vazbě na produkční potenciál
lesních ekosystémů (téma č. 3).
Příští jednání vědecké rady Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně se koná ve čtvrtek
4. října 2012 v 9.30 hodin v zasedací místnosti děkanátu.
Podkladové materiály pro jednání budou zaslány elektronickou poštou, a to v týdenním předstihu.

