Zápis č. 32
z jednání Vědecké rady Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně
dne 17. 4. 2014
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., doc. Dr. Ing. Pavel Král, Ing. Karel Krontorád, CSc., doc. Ing. Petr
Kučera, Ph.D., Ing. Petr Pražan Ph.D., prof. Ing. Mikuláš Siklienka, Ph.D.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod
Různé
Habilitační řízení Ing. Pavol Otepka, Ph.D. (10.00 hodin)
Habilitační řízení Ing. Roman Gebauer, Ph.D. (12.30 hodin)
Závěr

Jednání vědecké rady zahájil prof. Horáček, přivítal přítomné a seznámil s programem jednání.
Vědecká rada byla usnášeníschopná v počtu 28 přítomných členů.
Dále přešel ke kontrole zápisu č. 31 z 13. 2. 2014, zápis byl schválen všemi hlasy, bez připomínek.
Ad 2) Různé
prof. Jankovský
1.

Návrh oborové rady doktorského studijního programu Aplikovaná geoinformatika:
• ustanovení pana doc. RNDr. Viléma Pechance, Ph.D., akademického pracovníka Katedry
geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, členem oborové rady v
doktorském studijním programu Aplikovaná geoinformatika.

doc. Klimánek představil doc. Pechance, vysvětlil jeho spolupráci s LDF a důvody vedoucí ke jmenování
členem oborové rady studijního programu Aplikovaná geoinformatika
Výsledky hlasování

28 pro

0 proti

0 se zdržel

Vědecká rada odsouhlasila pana doc. RNDr. Viléma Pechance, Ph.D. členem oborové rady v doktorském
studijním programu Aplikovaná geoinformatika.
2. Návrh oborové rady Fytologie lesa na ustanovení školitele
•

ustanovení paní Dr. Leticie Botelly Sánchez, akademické pracovnice Ústavu ochrany lesa
a myslivosti Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, školitelkou v doktorském
studijním oboru Fytologie lesa.

•

ustanovení pana Ing. Romana Longauera, CSc., akademického pracovníka Ústavu zakládání a
pěstění lesů Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, školitelem v doktorském
studijním oboru a Fytologie lesa.

Výsledky hlasování

28 pro

0 proti

0 se zdržel

Vědecká rada odsouhlasila paní Dr. Leticii Botellu Sánchez a pana Ing. Romana Longauera, CSc. školiteli
v doktorském studijním oboru Fytologie lesa.

3.

Návrh oborové rady Pěstění lesa na ustanovení školitelů
•

ustanovení pana doc. Dr. Matjaže Čatera, Gozdarski Inštitut Slovenije, školitelem v doktorském
studijním programu Pěstění lesa.

•

ustanovení pana Ing. Romana Longauera, CSc., akademického pracovníka Ústavu zakládání a
pěstění lesů Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, školitelem v doktorském
studijním oboru Pěstění lesa.

doc. Pokorný představil oba navrhované kandidáty a vyslovil podporu pro jmenování školiteli.
Výsledky hlasování

28 pro

0 proti

0 se zdržel

Vědecká rada odsouhlasila pana doc. Dr. Matjaže Čatera, Gozdarski Inštitut Slovenije a pana Ing. Romana
Longauera, CSc. školiteli v doktorském studijním programu Pěstění lesa.
4.

Složení zkušebních komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací
u doktorských studijních programů
• na návrh oborové rady doktorského studijního oboru Technologie zpracování dřeva
ustanovení paní doc. Ing. Daniely Tesařové, Ph.D., vedoucí Ústavu nábytku, designu a bydlení
Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, členkou zkušební komise pro státní
doktorské zkoušky a obhajoby disertací v doktorském studijním oboru Technologie zpracování dřeva

Výsledky hlasování

27 pro

0 proti

1 se zdržel

Vědecká rada odsouhlasila doc. Ing. Danielu Tesařovou, Ph.D. členkou zkušební komise pro státní
doktorské zkoušky a obhajoby disertací v doktorském studijním oboru Technologie zpracování dřeva.
5. Návrh na schválení dalších členů komisí pro Státní bakalářské a Státní závěrečné zkoušky
Ing. Dvořák seznámil s návrhem na jmenování dalších členů komisí pro Státní bakalářské a Státní závěrečné
zkoušky studijních programů a oborů Lesnické a dřevařské fakulty:
• Komise pro SBZ a SZZ – SP Lesnictví, Arboristika, Krajinářství
Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. et Ph.D. – akademický pracovník ULDEP LDF
doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc. – akademický pracovník UEL LDF
Ing. Jiří Foit, Ph.D. – akademický pracovník ÚOLM LDF
Ing. Pavel Čacký – zástupce ředitele ŠLP Křtiny
• Komise pro SBZ a SZZ – SP Dřevařství, Stavby na bázi dřeva, Design nábytku, Nábytek
MgA. Petr Novague – akademický pracovník ÚNDB LDF
MgA. Jiří Přibyl – ext., pracovník fy Koncern design studio, s.r.o., trojnásobný držitel prestižní
mezinárodní ceny „Red Dot“.
prof. Ing. Alois Materna, CSc. - místopředseda ČKAIT
Ing. Zbyněk Šrůtek – ext. pracovník UZZD LDF
Výsledky hlasování

28 pro

0 proti

0 se zdržel

Vědecká rada odsouhlasila jmenování dalších členů komisí pro Státní bakalářské a Státní závěrečné
zkoušky studijních programů a oborů Lesnické a dřevařské fakulty.
6.

Návrh na ustanovení habilitační komise

Podle § 30 zákona 111/1998 Sb. byly vědecké radě předloženy podklady k zahájení profesorského a
habilitačního řízení vč. návrhů na ustanovení komisí.

•

pana Ing. Karla Janáka, CSc. v oboru Zpracování dřeva a procesy tvorby nábytku

prof. Jankovský představil kandidáta habilitačního řízení. Seznámil s činností Ing. Janáka na ústavu
základního zpracování dřeva a doporučil habilitační řízení. Podmínky pro zahájení habilitačního řízení byly
splněny a doporučeny kolegiem rektora ke schválení.
Ing. Karel Janák, CSc. splňuje požadavky pro habilitační řízení.
Předseda:

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

Členové:

prof. Ing. Štefan Barcík, CSc.
Katedra základního zpracování dřeva
Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze
prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc.
emeritní profesor
LDF MENDELU
prof. Ing. Mikuláš Siklienka, PhD.
Katedra obrábania dreva
Drevárska fakulta, Technická univerzita vo Zvolene
doc. Ing. Ľubomír Naščák, CSc.
Katedra informatiky a automatizačnej techniky
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
Technická univerzita vo Zvolene

Výsledky hlasování
28 pro
0 proti
0 se zdržel
Vědecká rada odsouhlasila ustanovení komise pro habilitační řízení pro Ing. Karla Janáka, CSc.
•

pana Mgr. Aleše Bajera, Ph.D. v oboru Ekologie lesa

prof. Jankovský představil kandidáta habilitačního řízení. prof. Rejšek seznámil s činností Ing. Bajera na
ústavu geologie a pedologie, seznámil s jeho publikační činností a doporučil habilitační řízení. Podmínky pro
zahájení habilitačního řízení byly splněny a doporučeny kolegiem rektora ke schválení.
Ing. Aleš Bajer,Ph.D. splňuje požadavky pro habilitační řízení.
Předseda:

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

Členové:

prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
Katedra biologie ekosystémů
Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
Katedra pedologie a ochrany půd
Fakulta agrobiologie potravinových a přírodních zdrojů
Česká zemědělská univerzita v Praze
prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc.
Ústav geologických věd
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc.
Oddělení environmentální geografie
Ústav geoniky AVČR, v. v. i.
Výsledky hlasování
28 pro
0 proti
0 se zdržel
Vědecká rada odsouhlasila ustanovení komise pro habilitační řízení pro Ing. Aleše Bajera, Ph.D.

1) Habilitační řízení pana Ing. Pavola Otepky, PhD., Katedra udržateľného rozvoja, Fakulta
európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, v oboru
Tvorba a ochrana krajiny, téma habilitační práce: Pestovanie rýchlorastúcej dreviny vŕby košikárskej
(Salix viminalis L.) pre produkciu energetickej biomasy a pre jej fytoremediačné účinky
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
LDF MENDELU

Členové:

prof. 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
prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Katedra verejnej správy
Fakulta európskych štúdií a regionálního rozvoja, SPU v Nitre
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Ústav plánování krajiny
ZF MENDELU

Habilitační komise jmenovala k vypracování oponentských posudků tyto oponenty:
doc. Dr. Ing. Petr Maděra
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně
doc. Ing. Jozef Húska, CSc.
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
prof. Ing. Jozef Víglaský, CSc.
Katedra environmentálnej techniky
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
Technická univerzita vo Zvolene
Habilitační komise, v souladu s § 72 zákona 111/1998 Sb., posoudila kvalifikaci
pana Ing. Pavola Otepky, PhD. 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, doc. Pokorný, doc. Zlatuška.
Ing. Otepka, PhD. přednesl přednášku na téma: Multifunkčné využitie prírody a krajiny lesného typu při
zohľadnení ekologických a ekonomických požiadaviek človeka.
Oponentní posudky byly předneseny, uchazeč odpověděl na dotazy oponentů.
Dotazy ve vědecké rozpravě vznesli: prof. Jankovský, prof. Víglaský, prof. Horáček.

Neveřejné zasedání - Předseda komise pro hodnocení úrovně habilitační přednášky přednesl stanovisko
hodnotící komise.
Hlasování Vědecké rady LDF MENDELU proběhlo dne 17. 4. 2014
počet členů celkem:
36
přítomných:
28
počet hlasů kladných:
15
záporných:
11
neplatných:

2

Vědecká rada Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU rozhodla na základě výsledku jednání a tajného
hlasování o zastavení habilitačního řízení pana Ing. Pavola Otepky, PhD.

2) Habilitační řízení pana Ing. Romana Gebauera, Ph.D., Ústav lesnické botaniky, debdrologie
a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně, v oboru Fytologie
lesa, téma habilitační práce: Využití anatomických a morfologických studií dřevin k posouzení
prostředí, stresu a fyziologických reakcí
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. Jan Čermák, CSc.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
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. Ladislav Havel, CSc.
Ústav biologie rostlin
AF MENDELU
prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Katedra experimentální biologie rostlin
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Habilitační komise jmenovala k vypracování oponentských posudků tyto oponenty:
doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.
Ústav experimentální biologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita v Brně
doc. Dr. Ing. Bohdan Konôpka
Lesnícky výskumný ústav
Národné lesnícke centrum Zvolen
Mgr. Jaroslav Ďurkovič, Dr.
Katedra fytológie
Lesnícka fakulta
Technická univerzita vo Zvolene
Habilitační komise, v souladu s § 72 zákona 111/1998 Sb., posoudila kvalifikaci
pana Ing. Romana Gebauera, Ph.D. a na základě tajného hlasování se rozhodla podat Vědecké radě
Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU návrh na jeho jmenování docentem
v oboru Fytologie lesa. Prof. Čermák přednesl stanovisko hodnotící komise.
Členové vědecké rady, kteří byli pověřeni zhodnocením úrovně habilitační přednášky:
doc. Gryc, doc. Vrška, dr. Dvořák
Dr. Gebauer přednesl přednášku na téma: Vliv stresu na anatomickou a morfologickou stavbu dřevin.
Oponentní posudky byly předneseny, uchazeč odpověděl na dotazy oponentů.
Dotazy ve vědecké rozpravě vznesli: prof. Jankovský, doc. Gryc, doc. Vrška, prof. Albrechtová, dr. Matula.

Neveřejné zasedání - Předseda komise pro hodnocení úrovně habilitační přednášky přednesl stanovisko
hodnotící komise.
Hlasování Vědecké rady LDF MENDELU proběhlo dne 17. 4. 2014
počet členů celkem:
36
přítomných:
28
počet hlasů kladných:
27
záporných:
0
neplatných:

1

Vědecká rada Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU rozhodla na základě výsledku jednání a tajného
hlasování o postoupení návrhu na jmenování pana Ing. Romana Gebauera, Ph.D.
docentem pro obor Fytologie lesa rektorovi MENDELU.
Závěr:
Vědecká rada Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity Brně vybrala z předložených témat:
•

téma habilitační přednášky Ing. Karla Janáka, CSc. - „Rozdíly ve vyhodnoceném objemu výřezů,
vznikající při elektronickém měření jejich rozměrů“ (téma č. 1)

•

téma habilitační přednášky Mgr. Aleše Bajera, Ph.D. - „Přírodovědné (geoarcheologické) metody
studia vývoje krajiny“ (téma č. 2)

Příští jednání vědecké rady Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně se bude konat ve
čtvrtek 19. 6. 2014.
Slavností vědecká rada k 95. výročí založení fakulty se bude konat 8. 10. 2014.
Podkladové materiály pro jednání budou zaslány elektronickou poštou, a to v týdenním předstihu.

