Zápis č. 29
z jednání Vědecké rady Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně
dne 10. 10. 2013
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: Ing. Milan Dostalík, doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., Ing. Jiří Novák, doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.,
prof. Ing. Mikuláš Siklienka, Ph.D., prof. Ing. Marek Turčáni, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Vrška, Ph.D., prof. Ing.
Jaroslav Simon, CSc., prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc.
Program:
1. Úvod
2. Různé
3. Habilitační řízení Ing. Petr Kupec, Ph.D. (10.00 hodin)
4. Habilitační řízení RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. (13.00 hodin)
5. Závěr
Jednání vědecké rady zahájil prof. Horáček, přivítal přítomné a seznámil s programem jednání.
Vědecká rada byla usnášeníschopná v počtu 25 přítomných členů.
Dále přešel ke kontrole zápisu č. 28 z 6. 6. 2013, zápis byl schválen všemi hlasy, bez připomínek.
Ad 2) Různé
1. Schválení komisí pro profesorské a habilitační řízení
Podle § 30 zákona 111/1998 Sb. byly vědecké radě předloženy podklady k zahájení profesorského a
habilitačního řízení vč. návrhů na ustanovení komisí:
• Podklady k zahájení profesorského řízení a návrh na ustanovení komise pro jmenování profesorem
pana doc. Dr. Ing. Petra Maděry v oboru Fytologie lesa
prof. Jankovský představil kandidáta profesorského řízení, seznámil s jeho vědecko-výzkumnou i publikační
činností, jeho působností na LDF MENDELU. Podmínky pro zahájení profesorského řízení byly splněny a
doporučeny kolegiem rektora ke schválení.
Předseda:

Členové:

prof. Ing. Jaroslav Koblížek, CSc.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
LDF MENDELU
prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
Katedra pěstování lesů
Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze
prof. Ing. Tibor Benčať, CSc.
Katedra plánovania a tvorby krajiny
Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene
prof. Ing. Jan Jeník, CSc.
Katedra botaniky
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc.
Katedra botaniky
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Výsledky hlasování

24 pro

0 proti

1 se zdrželi

Vědecká rada odsouhlasila ustanovení komise pro profesorské řízení pana doc. Dr. Ing. Petra Maděry.
•

Podklady k habilitačnímu řízení a návrh na ustanovení komise pro habilitační řízení
1. pana Ing. Josefa Urbana, Ph.D. v oboru Fytologie lesa

prof. Jankovský představil kandidáta habilitačního řízení, seznámil s jeho publikační činností. Podmínky pro
zahájení habilitačního řízení byly splněny a doporučeny kolegiem rektora ke schválení. Doc. Maděra
seznámil s činností Ing. Urbana, doporučil habilitační řízení.
Ing. Josef Urban, Ph.D. splňuje požadavky pro habilitační řízení.
Předseda:

prof. Ing. RNDr. Michal V. Marek, DrSc.
Ústav ekologie lesa
LDF MENDELU

Členové:

prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
Katedra pěstování lesů
Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze
doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.
Ústav experimentální biologie
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně
prof. RNDr. Alexander Lux, CSc.
Katedra fyziológie rastlín
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
prof. Ing. Jan Čermák, CSc.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
LDF MENDELU

Výsledky hlasování

24 pro

0 proti

1 se zdrželi

Vědecká rada odsouhlasila ustanovení komise pro habilitační řízení Ing. Josefa Urbana, Ph.D.
2. pana Ing. Hanuše Vavrčíka, Ph.D. v oboru Materiálové inženýrství dřeva
prof. Jankovský představil kandidáta habilitačního řízení, seznámil s jeho publikační činností. Podmínky pro
zahájení habilitačního řízení byly splněny a doporučeny kolegiem rektora ke schválení. doc. Gryc seznámil
s činností Ing. Vavrčíka, doporučil habilitační řízení.
Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D. splňuje požadavky pro habilitační řízení.
Předseda:

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

Členové:

prof. Ing. Ivan Roček, CSc.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny
LDF MENDELU
prof. Ing. Jozef Kúdela, CSc.
Katedra náuky o dreve
Drevárska fakulta, Technická univerzita vo Zvolene
Ing. Jitka Beránková, PhD.
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.

doc. Ing. Štefan Šteller, CSc.
Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s.
Výsledky hlasování

25 pro

0 proti

0 se zdrželi

Vědecká rada odsouhlasila ustanovení komise pro habilitační řízení pro Ing. Hanuše Vavrčíka, Ph.D.
3. pana Ing. Petra Hrůzy, Ph.D. v oboru Tvorba a ochrana krajiny
prof. Jankovský představil kandidáta habilitačního řízení, seznámil s jeho publikační činností. Podmínky pro
zahájení habilitačního řízení byly splněny a doporučeny kolegiem rektora ke schválení. doc. Šlezingr
seznámil s činností Ing. Hrůzy a doporučil habilitační řízení.
Ing. Petr Hrůza, Ph.D. splňuje požadavky pro habilitační řízení.
Předseda:

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

Členové:

doc. Dr. Ing. Miroslav Šlezingr
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny
LDF MENDELU
prof. Dr. Ing. Viliam Pichler
Katedra prírodného prostredia
Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene
doc. Ing. Luboš Jurík, PhD.
Katedra krajinného inžinierstva
Fakulta zahradnictva a krajinného inžinierstva
Slovenská pol’nohospodárska univerzita v Nitre
doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD.
Katedra environmentálneho inžinierstva
Fakulta stavebná, Technická univerzita v Košiciach

Výsledky hlasování

25 pro

0 proti

0 se zdrželi

Vědecká rada odsouhlasila ustanovení komise pro habilitační řízení pro Ing. Petra Hrůzy, Ph.D.
2. Návrh oborové rady doktorského studijního oboru Tvorba a ochrana krajiny:
doc. Šlezingr vysvětlil důvody vedoucí k doplnění složení OR DSP
- ustanovení pana Ing. Vladimíra Dolejského, Ph.D., ředitele Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny
MENDELU v Brně, členem oborové rady v doktorském studijním oboru Tvorba a ochrana krajiny
- ustanovení paní Ing. Jitky Fialové, MSc., Ph.D., akademické pracovnice Ústavu inženýrských staveb,
tvorby a ochrany krajiny LDF MENDELU, členkou oborové rady v doktorském studijním oboru Tvorba a
ochrana krajiny (je již školitelkou v daném oboru).
- ustanovení paní doc. RNDr. Ireny Markové, CSc., vedoucí Ústavu ekologie lesa LDF MENDELU, členkou
oborové rady v doktorském studijním oboru Tvorba a ochrana krajiny (je již školitelkou v daném oboru).
- ustanovení pana doc. Ing. Radka Pokorného, Ph.D., vedoucího Ústavu zakládání a pěstění lesů LDF
MENDELU, členem oborové rady v doktorském studijním oboru Tvorba a ochrana krajiny.
Výsledky hlasování

24 pro

0 proti

1 se zdrželi

Vědecká rada odsouhlasila navržené doplnění oborové rady v doktorském studijním oboru Tvorba a ochrana
krajiny.
- oznámení o rezignaci pana prof. Ing. Pavla Kováře, DrSc., akademického pracovníka Katedry
biotechnických úprav krajiny FŽP ČZU v Praze, na členství v oborové radě v doktorském studijním oboru
Tvorba a ochrana krajiny.
Oznámení o rezignaci nepodléhá hlasování VR.
3. Složení zkušebních komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací
u doktorských studijních programů
- na návrh oborové rady doktorského studijního oboru Inženýrské stavby lesnické a krajinářské:
prof. Jankovský představil navrhované členy zkušební komise, doc. Šlezingr seznámil s důvody vedoucími k
návrhu na složení zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací.
Návrh členů zkušební komise:
prof. Ing. Václav Tlapák, CSc., Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny LDF MENDELU v Brně
(předseda zkušební komise)
doc. Dr. Ing. Miroslav Šlezingr, Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny LDF MENDELU v Brně
prof. Ing. František Toman, CSc., Ústav aplikované a krajinné ekologie AF MENDELU v Brně
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., Ústav agrosystémů a bioklimatologie AF MENDELU v Brně
doc. PhDr. Ing. Ladislav Koutný, CSc., Ph.D., Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny LDF
MENDELU v Brně
Ing. Petr Hrůza, CSc., Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny LDF MENDELU v Brně
Ing. Hana Uhmannová, CSc., Ústav vodních staveb Fakulty stavební VUT v Brně
Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, MENDELU v Brně
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc., Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF MENDELU
v Brně
prof. Ing. Dušan Húska, PhD., Katedra verejnej správy, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
SPU v Nitre
doc. Ing. Luboš Jurík, Ph.D., Katedra krajinného inžinierstva, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
SPU v Nitre
doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová, Ústav základního zpracování dřeva LDF MENDELU v Brně
doc. Ing. Milan Rajnoch, CSc., Ústav biotechniky zeleně ZF MENDELU v Brně
Výsledky hlasování

24 pro

0 proti

1 se zdrželi

Vědecká rada odsouhlasila složení zkušební komise doktorského studijního oboru Inženýrské stavby
lesnické a krajinářské.

1) Habilitační řízení pana Ing. Petra Kupce, Ph.D., Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany
krajiny, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně, v oboru Tvorba a ochrana krajiny,
téma habilitační práce: Možnosti hodnocení funkcí dřevinné vegetace jako východisko jejich
biotechniky a plánování v krajině
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. Václav Tlapák, CSc.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny
Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně

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, Česká zemědělská univerzita v Praze
doc. Dr. Ing. Viliam Pichler
Katedra prírodného prostredia
Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene
doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Ústav plánování krajiny
Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Habilitační komise jmenovala k vypracování oponentských posudků tyto oponenty:
1) prof. Ing. Miloslav Janeček. DrSc.,
Katedra biotechnických úprav krajiny
Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
2) doc. Ing. Milan Rajnoch, CSc.
Ústav biotechniky zeleně
Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
3) doc. Ing. Martina Zeleňáková, Ph.D.
Katedra environmentálneho inžinierstva
Stavebná fakulta, Technická univerzita Košice
Habilitační komise, v souladu s § 72 zákona 111/1998 Sb., posoudila kvalifikaci
pana Ing. Petra Kupce, Ph.D. a na základě tajného hlasování se rozhodla podat Vědecké radě Lesnické a
dřevařské fakulty MENDELU návrh na jeho jmenování docentem
v oboru Tvorba a ochrana krajiny. Prof. Tlapák přednesl stanovisko hodnotící komise.
Členové vědecké rady, kteří byli pověřeni zhodnocením úrovně habilitační přednášky:
doc. Klimánek, prof. Paganová, doc. Zlatuška.
Ing. Kupec, Ph.D. přednesl přednášku na téma: Srovnání komplexních metod hodnocení funkcí lesů
užívaných v České republice.
Oponentní posudky byly předneseny, uchazeč odpověděl na dotazy oponentů.
Dotazy ve vědecké rozpravě vznesli: prof. Neruda, prof. Pichler, prof. Kovář, doc. Marková, Ing. Rygl, RNDr.
Pojer, doc. Zeleňáková, prof. Tlapák.
Neveřejné zasedání - Předseda komise pro hodnocení úrovně habilitační přednášky přednesl stanovisko
hodnotící komise.

Hlasování Vědecké rady LDF MENDELU proběhlo dne 10. 10. 2013
počet členů celkem:
35
přítomných:
24
počet hlasů kladných:
23
záporných:
0
neplatných:

0

Vědecká rada Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU rozhodla na základě výsledku jednání a tajného
hlasování o postoupení návrhu na jmenování pana Ing. Petra Kupce, Ph.D.
docentem pro obor Tvorba a ochrana krajiny rektorovi MENDELU.

2) Habilitační řízení pana RNDr. Viléma Pechance, Ph.D., Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká
fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, v oboru Tvorba a ochrana krajiny, téma habilitační práce:
Analýza krajiny prostřednictvím SDSS
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. Václav Tlapák, CSc.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny
Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně

členové:

prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc.
Katedra ekologie a životního prostředí
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Ústav geoinformačních technologií
Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
Katedra geoinformatiky
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
Katedra biotechnických úprav krajiny
Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

Habilitační komise jmenovala k vypracování oponentských posudků tyto oponenty:
1) prof. Ing. Jiří Zezulák, DrSc.
Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování
Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
2) doc. Dr. Ing. Miroslav Šlezingr
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny
Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně
3) doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D.
Ústav vodních staveb
Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně
Habilitační komise, v souladu s § 72 zákona 111/1998 Sb., posoudila kvalifikaci
pana RNDr. Viléma Pechance, Ph.D. a na základě tajného hlasování se rozhodla podat Vědecké radě
Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU návrh na jeho jmenování docentem
v oboru Tvorba a ochrana krajiny. Prof. Tlapák přednesl stanovisko hodnotící komise.
Členové vědecké rady, kteří byli pověřeni zhodnocením úrovně habilitační přednášky:
prof. Neruda, Ing. Dolejský, Ph.D., doc. Gryc
RNDr. Pechanec přednesl přednášku na téma: Vývoj krajiny v čase – analýzy a modelování krajinných
struktur.

Oponentní posudky byly předneseny, uchazeč odpověděl na dotazy oponentů.
Dotazy ve vědecké rozpravě vznesli: doc. Maděra, doc. Klimánek, prof. Kovář.
Neveřejné zasedání - Předseda komise pro hodnocení úrovně habilitační přednášky přednesl stanovisko
hodnotící komise.
Hlasování Vědecké rady LDF MENDELU proběhlo dne 10. 10. 2013
počet členů celkem:
35
přítomných:
24
počet hlasů kladných:
24
záporných:
0
neplatných:

0

Vědecká rada Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU rozhodla na základě výsledku jednání a tajného
hlasování o postoupení návrhu na jmenování pana RNDr. Viléma Pechance, Ph.D.
docentem pro obor Tvorba a ochrana krajiny rektorovi MENDELU.
Závěr:
Vědecká rada Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vybrala z předložených témat
•

téma habilitační přednášky Ing. Josefa Urbana, Ph.D. „Využití ekofyziologických přístupů pro indikaci
stresu a poškození rostliny“ (téma č. 3)

•

téma habilitační přednášky Ing. Petra Hrůzy, Ph.D. „Vývoj zpřístupnění lesů s ohledem na měnící se
požadavky společnosti“ (téma č. 2)

•

téma habilitační přednášky Ing. Hanuše Vavrčíka, Ph.D. „Vztah mezi strukturou dřeva a
environmentálními faktory“ (téma č. 2)

Příští jednání vědecké rady Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně se koná ve čtvrtek
12. prosince 2013 v 9.30 hodin v zasedací místnosti děkanátu.
Podkladové materiály pro jednání budou zaslány elektronickou poštou, a to v týdenním předstihu.

