Zápis č. 26
z jednání Vědecké rady Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně
dne 7. 2. 2013
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: Ing. Stanislav Juránek, Ing. Martin Klimánek, Ph.D., doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., prof. Ing. Viera
Paganová, Ph.D., RNDr. František Pojer, prof. Ing. Klement Rejšek, CSc., prof. Ing. Mikuláš Siklienka, Ph.D.,
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod
Projednání Koncepce objektů různých způsobů lesnického hospodaření na ŠLP Křtiny
Různé
Habilitační řízení Ing. Luboš Purchart, Ph.D. (10.30 hodin)
Habilitační řízení Dr. Ing. Jan Kadavý (13:00)
Závěr

Jednání vědecké rady zahájil doc. Horáček, přivítal přítomné a seznámil s programem jednání.
Vědecká rada byla usnášeníschopná v počtu 27 přítomných členů.
Dále přešel ke kontrole zápisu č. 25 z 6. 12. 2012, zápis byl schválen všemi hlasy, bez připomínek.
Ad 2) Projednání Koncepce objektů různých způsobů lesnického hospodaření na ŠLP Křtiny
doc. Horáček
• vysvětlil důvody vedoucí ke zpracování předložené koncepce
doc. Pokorný
• představil Koncepci demonstračních objektů různého lesního hospodaření na ŠLP – Nízký a střední
les a Les trvale tvořivý, seznámil s riziky, termínem realizace
Ing. Vala
• vysvětlil ekonomické aspekty koncepce, předpokládané výsledky hospodaření ve vztahu ekonomika
– společnost – ekologie
Ing. Dolejský
• kladně hodnotil představenou koncepci, ke které se ŠLP plně hlásí a ochotně spolupracuje
Diskuse na téma představené koncepce, výhledy, co lze očekávat, předpokládaný termín výstupů, kdy
budou cíle naplněny, cílová skladba dřevin, vyjádření konkrétnější ekonomické stránky, ekonomické efekty
hospodaření, velikost demonstračních objektů, možnosti jejich dalšího využití a přínosu pro fakultu.
Výsledky hlasování

26 pro

0proti

1 se zdržel

Závěr: Vědecká rada na svém jednání projednala Koncepci demonstračních objektů různého lesního
hospodaření na ŠLP Křtiny a tento společný záměr LDF a ŠLP podporuje.

Ad 3) Různé
prof. Jankovský
1. Návrh oborové rady doktorského studijního oboru Fytologie lesa na změny ve složení oborové
rady
•

ustanovení pana prof. RNDr. Ladislava Havla, CSc., vedoucího Ústavu biologie rostlin AF
MENDELU členem oborové rady v doktorském studijním oboru Fytologie lesa (je již školitelem v
daném oboru)

Výsledky hlasování

27 pro

0 proti

0 se zdržel

Vědecká rada odsouhlasila prof. RNDr. Ladislava Havla, CSc. členem oborové rady doktorského studijního
oboru Fytologie lesa.
•

oznámení o rezignaci paní doc. RNDr. Věry Zelené, CSc., bývalé zaměstnankyně Ústavu biologie
rostlin AF MENDELU na členství v oborové radě v doktorském studijním oboru Fytologie lesa

Vědecká rada vzala na vědomí rezignaci paní doc. RNDr. Věry Zelené, CSc. na členství v oborové radě
doktorského studijního oboru Fytologie lesa
2. Schválení komisí pro habilitační a profesorské řízení
Podle § 30 zákona 111/1998 Sb. byly vědecké radě předloženy podklady k zahájení profesorského a
habilitačního řízení vč. návrhu na ustanovení komisí:
•

Podklady k zahájení profesorského řízení a návrh na ustanovení komise pro jmenování profesorem
pana doc. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr v oboru Tvorba a ochrana krajiny

prof. Jankovský představil kandidáta profesorského řízení. Podmínky pro zahájení profesorského řízení byly
splněny a doporučeny kolegiem rektora ke schválení. Doc. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr splňuje požadavky pro
profesorské řízení.
Předseda:

prof. Ing. Václav Tlapák, CSc.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny
LDF MENDELU

Členové:

prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Fakulta európskych štúdií a regionálného rozvoja
Slovenská poľnohospodárska universita v Nitre
prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
Katedra biotechnických úprav krajiny
Fakulta životního prostředí ČZU v Praze
prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.
Katedra hydrotechniky
Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave
doc. Dr. Ing. Viliam Pichler
Katedra prírodného prostredia
Lesnícka fakulta TU vo Zvolene

Výsledky hlasování

26 pro

0 proti 1 se zdržel

Vědecká rada odsouhlasila ustanovení komise pro profesorské řízení doc. Dr. Ing. Miloslava Šlezingra.

Návrh na ustanovení habilitační komise:
•

Podklady k habilitačnímu řízení a návrh na ustanovení komise pro habilitační řízení
pana Ing. Martina Klimánka, Ph.D. v oboru Hospodářská úprava lesů

prof. Jankovský představil kandidáta habilitačního řízení. Podmínky pro zahájení habilitačního řízení byly
splněny a doporučeny kolegiem rektora ke schválení. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. splňuje požadavky pro
habilitační řízení.
Předseda:

prof. Ing. Jaroslav Simon, CSc.
Ústav hospodářské úpravy lesů
LDF MENDELU

Členové:

prof. Ing. Ján Tuček, CSc.
Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
Lesnícka fakulta TU vo Zvolene
doc. Ing. Mgr. František Zemek, PhD.
Oddělení dálkového průzkumu Země
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Brno
doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
Katedra geografie
Pedagogická fakulta MU Brno
Ing. Petra Šímová, Ph.D.
Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování
Fakulta životního prostředí ČZU v Praze

Výsledky hlasování

27 pro

0 proti 0 se zdržel

Vědecká rada odsouhlasila ustanovení komise pro habilitační řízení Ing. Martina Klimánka,Ph.D.
Závěr:
Vědecká rada Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vybrala z předložených témat
téma habilitační přednášky Ing. Martina Klimánka, Ph.D. – Aktuální trendy geoinformačních technologií
v precizním lesnictví (téma č. 1).
Příští jednání vědecké rady Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně se koná ve čtvrtek
4. dubna 2013 v 9.30 hodin v zasedací místnosti děkanátu.
Podkladové materiály pro jednání budou zaslány elektronickou poštou, a to v týdenním předstihu.

1) Habilitační řízení pana Ing. Luboše Purcharta, Ph.D., pracovníka Ústavu ekologie lesa LDF
MENDELU, v oboru Ekologie lesa, téma: Biodiverzita vybraných skupin živočichů v lesních
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. 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
Habilitační komise jmenovala k vypracování oponentských posudků tyto oponenty:
1) prof. RNDr. Rudolf Rozkošný, DrSc.
Ústav botaniky a zoologie
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně
2) prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
3) Ing. Peter Zach, Ph.D.
Ústav ekológie lesa
Slovenská akadémia vied
Habilitační komise, v souladu s § 72 zákona 111/1998 Sb., posoudila kvalifikaci pana Ing. Luboše Purcharta,
Ph.D. a na základě tajného hlasování se rozhodla podat Vědecké radě Lesnické a dřevařské fakulty
MENDELU návrh na jeho jmenování docentem v oboru Ekologie lesa. Prof. Marek přednesl stanovisko
hodnotící komise.
Členové vědecké rady, kteří byli pověřeni zhodnocením úrovně habilitační přednášky:
doc. Ing. Tomáš Vrška, Ph.D., prof. Ing. Marek Turčáni, Ph.D., doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Ing. Luboš Purchart, Ph.D. přednesl přednášku na téma: Dřevo v lese a jeho význam pro biodiverzitu a
seznámil přítomné s tezemi své habilitační práce.
Oponentní posudky byly předneseny, uchazeč odpověděl na dotazy oponentů.
Dotazy ve vědecké rozpravě vznesli: prof. Jankovský, prof. Turčáni, prof. Marek, doc. Pichler, doc. Šlezingr,
doc. Vašátko, doc. Maděra.

Neveřejné zasedání - Předseda komise pro hodnocení úrovně habilitační přednášky přednesl stanovisko
hodnotící komise.
Hlasování Vědecké rady LDF MENDELU proběhlo dne 7.2.2013
počet členů celkem:
35
přítomných:
27
počet hlasů kladných:
25
záporných:
0
neplatných:

2

Vědecká rada Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU rozhodla na základě výsledku jednání a tajného
hlasování o postoupení návrhu na jmenování pana Ing. Luboše Purcharta, Ph.D.
docentem pro obor Ekologie lesa rektorovi MENDELU.

2) Habilitační řízení pana Dr. Ing. Jana Kadavého, pracovníka Ústavu hospodářské úpravy lesů LDF
MENDELU, v oboru Hospodářská úprava lesů, téma: Výmladkové lesy a jejich převody na lesy
vysoké
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. Jaroslav Simon, CSc.
Ústav hospodářské úpravy lesů
Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně
členové:
prof. Ing. Milan Hladík, CSc.
emeritní profesor Katedry hospodárskej úpravy lesov a geodézie
Lesnícka fakulta
Technická univerzita vo Zvolene
Ing. Jaromír Vašíček, CSc.
ÚHÚL Brandýs nad Labem
prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.
Katedra pěstování lesů
Fakulta lesnická a dřevařská
Česká zemědělská univerzita v Praze
prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.
Katedra pestovania lesa
Lesnícka fakulta
Technická univerzita vo Zvolene
Habilitační komise jmenovala k vypracování oponentských posudků tyto oponenty:
1) prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.
Katedra pěstování lesů
Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze
2) prof. Ing. Milan Hladík, CSc.
emeritní profesor Katedry hospodárskej úpravy lesov a geodézie
Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene
3) Ing. Jiří Truhlář, CSc.
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Habilitační komise, v souladu s § 72 zákona 111/1998 Sb., posoudila kvalifikaci

pana Dr. Ing. Jana Kadavého a na základě tajného hlasování se rozhodla podat Vědecké radě Lesnické a
dřevařské fakulty MENDELU návrh na jeho jmenování docentem
v oboru Hospodářská úprava lesů. Prof. Simon přednesl stanovisko hodnotící komise.
Členové vědecké rady, kteří byli pověřeni zhodnocením úrovně habilitační přednášky:
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc., Ing. Jaroslav Rygl, Ing. Vlastimil Vala, CSc.
Dr. Ing. Jan Kadavý přednesl přednášku na téma: Proč znovu zavádět nízké a střední lesy v ČR? a
seznámil přítomné s tezemi své habilitační práce.
Oponentní posudky byly předneseny, uchazeč odpověděl na dotazy oponentů.
Dotazy ve vědecké rozpravě vznesli: prof. Saniga, doc. Pichler, prof. Čermák.
Neveřejné zasedání - Předseda komise pro hodnocení úrovně habilitační přednášky přednesl stanovisko
hodnotící komise.
Hlasování Vědecké rady LDF MENDELU proběhlo dne 7.2.2013
počet členů celkem:
35
přítomných:
26
počet hlasů kladných:
24
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 Dr. Ing. Jana Kadavého docentem pro obor Hospodářská
úprava lesů rektorovi MENDELU.

