Zápis č. 24
z jednání Vědecké rady Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně
dne 11. 10. 2012
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni:
Ing. Milan Dostalík, Ing. Jiří Novák, RNDr. František Pojer, doc. Ing. Tomáš Vrška, Ph.D., prof. Ing. Jaroslav
Simon, CSc.
Program:
1. Úvod
2. Koncepce rozvoje ŠLP ML Křtiny, Mendelova univerzita v Brně
3. Schválení komisí pro habilitační a profesorské řízení
4. Různé
5. Habilitační řízení Ing. Valerie Vranová, PhD., 11.00 hodin
6. Závěr
Jednání vědecké rady zahájil doc. Horáček, přivítal přítomné, představil novou členku VR paní prof. Ing.
Vieru Paganovou, Ph.D. a seznámil s programem jednání.
Vědecká rada byla usnášeníschopná v počtu 30 přítomných členů.
Dále přešel ke kontrole zápisu č. 23 z 19. 4. 2012, zápis byl schválen všemi hlasy, bez připomínek.
Ad 2) Koncepce rozvoje ŠLP ML Křtiny, Mendelova univerzita v Brně
Ing. Dolejský
Seznámil jednání VR s koncepcí rozvoje ŠLP Masarykův les Křtiny.
doc. Maděra
Představil koncepci účelové činnosti LDF.
Diskuse na téma rozšíření stáží studentů i zaměstnanců v rámci ŠLP, upřesnění SWOT analýzy – získání
dotací z EU, chráněné krajinné oblasti, správa vodních toků, spolupráce s externími firmami, vazba a
spolupráce s ostatními vlastníky lesa.
Vědecká rada vzala na vědomí předloženou Koncepci rozvoje ŠLP ML Křtiny a Koncepci účelové činnosti
LDF.
Ad 3) Schválení komisí pro habilitační a profesorské řízení
Podle § 30 zákona 111/1998 Sb. byly vědecké radě předloženy podklady k zahájení habilitačního řízení vč.
návrhu na ustanovení komisí:
Návrh na ustanovení habilitační komise
-

Podklady k habilitačnímu řízení a návrh na ustanovení komise pro habilitační řízení pana
Ing. Jakuba Javoříka, Ph.D. v oboru Zpracování dřeva a procesy tvorby nábytku

Doc. Gryc představil kandidáta habilitačního řízení a seznámil s hodnocením jeho vědecké i pedagogické
činnosti, jeho působností na LDF a informoval o jeho současném působení na Univerzitě Tomáši Bati ve
Zlíně. Podmínky pro zahájení habilitačního řízení byly splněny a doporučeny ke schválení kolegiem rektora.

Ing Jakub Javořík, Ph.D. splňuje požadavky pro habilitační řízení.
Předseda:

prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc.
Ústav základního zpracování dřeva
Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně

Členové:

prof. Ing. Jaroslav Buchar, DrSc.
Ústav techniky a automobilové dopravy
Agronomická fakulta
Mendelova univerzita v Brně
prof. RNDr. Marián Babiak, CSc.
Katedra Nauky o dreve
Drevárska fakulta
Technická univerzita vo Zvolene
prof. Ing. Ivan Roček, CSc.
Fakulta lesnická dřevařská
Česká zemědělská univerzita v Praze
doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D.
Ústav inženýrství polymerů, Děkan Fakulty technologické
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Diskuse na téma publikační činnost kandidáta.
Výsledky hlasování

pro 28,

1 proti,

1 se zdržel

Vědecká rada odsouhlasila ustanovení komise pro habilitační řízení Ing. Jakuba Javoříka, Ph.D.
-

Podklady k habilitačnímu řízení a návrh na ustanovení komise pro habilitační řízení pana
Ing. Luboše Purcharta, Ph.D. v oboru Ekologie lesa

Doc. Marková představila kandidáta habilitačního řízení a seznámil s hodnocením jeho vědecké i
pedagogické činnosti, jeho působností na LDF MENDELU.
Předseda:

prof. Ing. RNDr. Michal V. Marek, DrSc.
Ústav ekologie lesa
Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně

Členové:

prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Agronomická fakulta
Mendelova univerzita v Brně
prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.
Katedra ochrany lesa a myslivosti
Fakulta lesnická a dřevařská
Česká zemědělská univerzita v Praze
doc. RNDr. Marta Heroldová, Ph.D.
Ústav biologie obratlovců, Akademie věd ČR, v.v.i., Brno
doc. RNDr. Jaroslav Vašátko, CSc.
Geografický ústav
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita v Brně

Diskuse na téma pedagogická praxe kandidáta.
Výsledky hlasování

pro 27,

0 proti,

3 se zdrželi

Vědecká rada odsouhlasila ustanovení komise pro habilitační řízení Ing. Luboše Pucharta, Ph.D.
•

Podklady k zahájení profesorského řízení pana doc. Dr. Ing. Petra Horáčka a návrh na ustanovení
komise pro jmenování profesorem pana
doc. Dr. Ing. Petra Horáčka v oboru Zpracování dřeva a procesy tvorby nábytku

prof. Jankovský představil kandidáta profesorského řízení a vysvětlil důvody obnoveného řízení.
Předseda:

prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc.
Ústav základního zpracování dřeva
Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně

Členové:
prof. Ing. Jaroslav Buchar, DrSc.
Ústav techniky a automobilové dopravy
Agronomická fakulta
Mendelova univerzita v Brně
prof. RNDr. Marián Babiak, CSc.
Katedra Nauky o dreve
Drevárska fakulta
Technická univerzita vo Zvolene
prof. Ing. Ivan Roček, CSc.
Fakulta lesnická a dřevařská
Česká zemědělská univerzita v Praze
doc. Ing. Štefan Šteller, CSc.
Výskumný ústav papiera a celulózy, Bratislava
Diskuse na téma obnovení řízení.
Výsledky hlasování

pro 29,

0 proti,

1 se zdržel

Vědecká rada odsouhlasila ustanovení komise pro profesorské řízení doc. Dr. Ing Petra Horáčka.
Ad 4) Různé
doc. Maděra
1. Informoval o návrhu na udělení titulu doctor honoris causa prof. Ing. Milanu Križovi, DrSc.
Profesor Milan Križo je významný a mezinárodně uznávaný vysokoškolský pedagog a odborník ve
fytologii a také vynikající interpret a propagátor slovenské lidové písně. Celoživotní vědecká, pedagogická
i kulturní činnost Milana Križa příkladně přispěla k rozvoji česko-slovenských vztahů. Významně se také
zasloužil o prohloubení a rozvoj spolupráce mezi Technickou univerzitou ve Zvolenu a Mendelovou
univerzitou v Brně.
Diskuze na téma podpory pro udělení čestného titulu doctor honoris causa prof. Ing. Milanu Križovi,
DrSc..
Výsledky hlasování pro 30,

0 proti,

0 se zdržel

Vědecká rada po projednání doporučuje návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa
pro pana prof. Ing. Milana Križa, DrSc..

prof. Jankovský
2. Návrh na ustanovení nových školitelů, členů oborových rad a členů komisí pro státní doktorské zkoušky a
obhajoby disertací
•

na návrh oborové rady doktorského studijního oboru Ekonomika a management obnovitelných
přírodních zdrojů:
1. ustanovení pana prof. Ing. Jiřího Bartuňka, DrSc., pracovníka Ústavu lesnické a dřevařské
ekonomiky a politiky LDF MENDELU školitelem, členem oborové rady a členem komise pro státní
doktorské zkoušky a obhajoby disertací v doktorském studijním oboru Ekonomika a management
obnovitelných přírodních zdrojů.
Ing. Vala vysvětlil důvody vedoucí k ustanovení prof. Bartuňka.
Výsledky hlasování

pro 29,

0 proti,

1 se zdržel

Vědecká rada odsouhlasila pana prof. Ing. Jiřího Bartuňka, DrSc. školitelem, členem oborové rady a
členem komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertací v doktorském studijním oboru
Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů.
2. ustanovení paní doc. Ing. Evy Vávrové, Ph.D., pracovnice Ústavu financí PEF MENDELU
školitelkou, členkou oborové rady a členkou komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby
disertací v doktorském studijním oboru Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů.
Ing. Vala vysvětlil důvody vedoucí k ustanovení doc. Vávrové.
Výsledky hlasování

pro 30,

0 proti,

0 se zdržel

Vědecká rada odsouhlasila paní doc. Ing. Evu Vávrovou, Ph.D. školitelkou, členkou oborové rady a
členkou komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertací v doktorském studijním oboru
Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů.
3. ustanovení pana Ing. Vlastimila Valy, CSc., vedoucího Ústavu lesnické a dřevařské ekonomiky a
politiky LDF MENDELU členem komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertací
v doktorském studijním oboru Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů (je již
členem oborové rady a školitelem v oboru Ekonomika a management obnovitelných přírodních
zdrojů).
Výsledky hlasování

pro 29,

0 proti,

1 se zdržel

Vědecká rada odsouhlasila pana Ing. Vlastimila Valu, CSc. členem komise pro státní doktorské
zkoušky a obhajoby disertací v doktorském studijním oboru Ekonomika a management
obnovitelných přírodních zdrojů.

•

na návrh oborové rady doktorského studijního oboru Technologie zpracování dřeva:
1. ustanovení pana Dr. Petera Rademachera, pracovníka Ústavu nauky o dřevě LDF MENDELU
školitelem v doktorském studijním oboru Technologie zpracování dřeva.
Doc. Gryc představil Dr. Petera Rademachera, seznámil s jeho působností a vědeckou aktivitou.
Výsledky hlasování

pro 30,

0 proti,

0 se zdržel

Vědecká rada odsouhlasila pana Dr. Petera Rademachera školitelem v doktorském studijním oboru
Technologie zpracování dřeva.

2. ustanovení pana prof. Dr. Ruperta Wimmera, pracovníka Ústavu nauky o dřevě LDF MENDELU
školitelem v doktorském studijním oboru Technologie zpracování dřeva.
Doc. Gryc představil prof. Wimmera, seznámil s jeho působností a vědeckou aktivitou.
Výsledky hlasování

pro 30,

0 proti,

0 se zdržel

Vědecká rada odsouhlasila pana prof. Dr. Ruperta Wimmera školitelem v doktorském studijním
oboru Technologie zpracování dřeva.
•

rezignace
Rezignace pana doc. Ing. Rudolfa Bagara, CSc. na členství v komisi pro státní doktorské zkoušky
a obhajoby disertací v doktorských studijních oborech Hospodářská úprava lesa
a Tvorba a ochrana krajiny
Oznámení o rezignaci doc. Ing. Rudolfa Bagara nepodléhá hlasování VR.

3. Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení a oboru řízení ke jmenování profesorem Materiálové
inženýrství dřeva
prof. Jankovský seznámil s žádostí o akreditaci oboru habilitačního řízení a oboru ke jmenování
profesorem Materiálové inženýrství dřeva, informoval o předloženém spisu, personálním zajištění,
splnění podmínek
Výsledky hlasování pro 30,

0 proti,

0 se zdržel

Vědecká rada schválila akreditační spis oboru habilitačního řízení a oboru řízení ke jmenování
profesorem Materiálové inženýrství dřeva a souhlasí s jeho předložením k projednání interní akreditační
komisi.
Závěr:
Vědecká rada Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vybrala z předložených témat
téma habilitační přednášky Ing. Luboše Purcharta, Ph.D. – Dřevo v lese a jeho význam pro biodiverzitu
(téma č. 3) a téma habilitační přednášky pro Ing. Jakuba Javoříka, Ph.D. - Využití teorie hyperelasticity v
procesu tvorby nábytku (téma č.1).
Příští jednání vědecké rady Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně se koná ve čtvrtek
6. prosince 2012 v 9.30 hodin v zasedací místnosti děkanátu.
Podkladové materiály pro jednání budou zaslány elektronickou poštou, a to v týdenním předstihu.

Habilitační řízení paní Ing. Valerie Vranové, Ph.D., pracovnice Ústavu geologie a pedologie LDF
MENDELU, v oboru Ekologie lesa, téma habilitační práce: Proteinogenní a neproteinogenní
aminokyseliny půd v terestrických ekosystémech
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. Klement Rejšek, CSc.
Ústav geologie a pedologie
Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně
členové:
prof. Ing. Jan Čermák, CSc.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně
prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
Katedra biologie ekosystémů
Přírodovědecká fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
Katedra pěstování lesů
Fakulta lesnická a dřevařská
Česká zemědělská univerzita v Praze
doc. Ing. Viliam Pichler, Dr.
Katedra prírodného prostredia
Lesnícka fakulta
Technická univerzita vo Zvolene
Habilitační komise jmenovala k vypracování oponentských posudků tyto oponenty:
prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
Katedra pedologie a ochrany půd
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Dušan Kacálek, Ph.D.
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
Výzkumná stanice Opočno
Dr. Ing. Milan Sáňka
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně
Habilitační komise, v souladu s § 72 zákona 111/1998 Sb., posoudila kvalifikaci
paní Ing. Valerie Vranové, Ph.D. a na základě tajného hlasování se rozhodla podat Vědecké radě Lesnické a
dřevařské fakulty MENDELU návrh na její jmenování docentkou
v oboru Ekologie lesa. Prof. Rejšek přednesl stanovisko hodnotící komise.
Členové vědecké rady, kteří byli pověřeni zhodnocením úrovně habilitační přednášky:
doc. Marková, doc. Šlezingr, doc. Pichler.
Dr. Vranová přednesla přednášku na téma „Vznik a vývoj půd ve vazbě na produkční potenciál lesních
ekosystémů“.
Oponentní posudky byly předneseny, uchazeč odpověděl na dotazy oponentů.

Dotazy ve vědecké rozpravě vznesli: prof. Marek, doc. Pichler a prof. Čermák.
Neveřejné zasedání - Předseda komise pro hodnocení úrovně habilitační přednášky přednesl stanovisko
hodnotící komise.
Hlasování Vědecké rady LDF MENDELU proběhlo dne 11.10.2012
počet členů celkem:
35
přítomných:
29
počet hlasů kladných:
28
záporných:
0
neplatných:

1

Vědecká rada Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU rozhodla na základě výsledku jednání a tajného
hlasování o postoupení návrhu na jmenování paní Ing. Valerie Vranové, Ph.D. docentkou pro obor Lesnická
a dřevařská technika rektorovi MENDELU.

