Zápis č. 34
z jednání Vědecké rady Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně
dne 9. 10. 2014
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D., doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., prof.
Ing. Alois Materna, CSc., MBA, prof. Ing. Viera Paganová, Ph.D., prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
Program:
1.
2.
3.
4.

Úvod
Habilitační řízení Ing. Vlastimil Vala, CSc.
Různé
Závěr

Jednání vědecké rady zahájil prof. Horáček, přivítal přítomné a seznámil s programem jednání.
Vědecká rada byla usnášeníschopná v počtu 28 přítomných členů.
Ad 2) Habilitační řízení Ing. Vlastimil Vala, CSc.
Habilitační řízení pana Ing. Vlastimila Valy, CSc., Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky,
Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně, v oboru Hospodářská úprava lesa, téma
habilitační práce: Ekonomická východiska hospodářské úpravy lesů v ČR
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. Jiří Bartuněk, DrSc.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky
LDF MENDELU

Členové:

prof. Ing. Jaroslav Simon, CSc.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky
LDF MENDELU
prof. Ing. Milan Palát, CSc.
Ústav aplikované demografie a statistiky
FRRMS MENDELU
prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.
Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene
doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D.
Katedra ekonomiky a řízení lesního hospodářství
Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze

Habilitační komise jmenovala k vypracování oponentských posudků tyto oponenty:
prof. Ing. Jaroslav Simon, CSc.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky
LDF MENDELU

doc. Ing. Rudolf Bagár, CSc.
býv. Ústav hospodářské úpravy lesů,
LDF MENDELU
Ing. Jan Vybíral
Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

Habilitační komise, v souladu s § 72 zákona 111/1998 Sb., posoudila kvalifikaci
pana Ing. Vlastimila Valy, CSc. a na základě tajného hlasování se rozhodla podat Vědecké radě Lesnické a
dřevařské fakulty MENDELU návrh na jeho jmenování docentem
v oboru Hospodářská úprava lesa. Prof. Bartuněk přednesl stanovisko hodnotící komise.
Členové vědecké rady, kteří byli pověřeni zhodnocením úrovně habilitační přednášky:
doc. Marková, prof. Turčáni, Ing. Rygl.
Ing. Vala, CSc. přednesl přednášku na téma: Prognóza vývoje lesního hospodářství České republiky do roku
2025.
Oponentní posudky byly předneseny, uchazeč odpověděl na dotazy oponentů.
Dotazy ve vědecké rozpravě vznesli: doc. Vrška, doc. Maděra, RNDr. Pojer, Ing. Rygl, prof. Čermák.
Neveřejné zasedání - Předsedkyně komise pro hodnocení úrovně habilitační přednášky přednesla
stanovisko hodnotící komise.
Hlasování Vědecké rady LDF MENDELU proběhlo dne 9. 10. 2014
počet členů celkem:
34
přítomných:
28
počet hlasů kladných:
21
záporných:
6
neplatných:

1

Vědecká rada Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU rozhodla na základě výsledku jednání a tajného
hlasování o postoupení návrhu na jmenování pana Ing. Vlastimila Valy, CSc. docentem pro obor
Hospodářská úprava lesa rektorovi MENDELU.
Ad 3) Různé
prof. Jankovský
1. Návrh oborové rady DSP Aplikovaná geoinformatika
-

oznámení o rezignaci paní doc. Dr. Ing. Aleny Salašové, akademické pracovnice Ústavu plánování
krajiny ZF MENDELU, na členství v oborové radě DSP Aplikovaná geoinformatika.

Vědecká rada vzala na vědomí oznámení o rezignaci, nepodléhá hlasování.
2. Návrh oborové rady DSP Ekologie lesa
-

ustanovení pana doc. Mgr. Aleše Bajera, Ph.D., akademického pracovníka Ústavu geologie a
pedologie LDF MENDELU, členem oborové rady v doktorském studijním programu Ekologie lesa

-

ustanovení pana doc. Ing. Emila Ciencialy, Ph.D., pracovníka IFER – Ústavu pro výzkum lesních
ekosystémů, s. r. o., členem oborové rady v doktorském studijním programu Ekologie lesa

-

ustanovení pana doc. Ing. Dalibora Janouše, CSc., akademického pracovníka Ústavu ekologie
lesa LDF MENDELU, členem oborové rady v doktorském studijním programu Ekologie lesa

-

ustanovení pana Mgr. Mariana Pavelky, Ph.D., akademického pracovníka Ústavu ekologie lesa
LDF MENDELU, členem oborové rady v doktorském studijním programu Ekologie lesa

-

ustanovení pana doc. Ing. Luboše Purcharta, Ph.D., akademického pracovníka Ústavu ochrany
lesů a myslivosti LDF MENDELU, členem oborové rady v doktorském studijním programu Ekologie
lesa

-

ustanovení paní doc. Ing. Valerie Vranové, Ph.D., akademické pracovnice Ústavu geologie a
pedologie LDF MENDELU, členem oborové rady v doktorském studijním programu Ekologie lesa

Doc. Vrška připomněl, že v navrženém složení bude mít OR více členů než dosud a dotazoval se, zda to
ještě neztíží usnášeníschopnost OR.
Doc. Marková vysvětlila nutnost změn ve složení OR – generační výměna, problematická
usnášeníschopnost původního složení OR. Noví navržení členové vědí o nutnosti aktivního podílení se na
chodu OR.
Výsledky hlasování

28 pro

0 proti

0 se zdržel

Vědecká rada odsouhlasila všechny představené členy oborové rady v doktorském studijním oboru Ekologie
lesa.
-

ukončení členství v oborové radě DSP Ekologie lesa pana prof. Ing. Emila Klimo, DrSc.,
akademického pracovníka Ústavu ekologie lesa LDF MENDELU

-

ukončení členství v oborové radě DSP Ekologie lesa pana prof. Ing. Jiřího Kulhavého, CSc.,
akademického pracovníka Ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny LDF MENDELU

-

ukončení členství v oborové radě DSP Ekologie lesa pana doc. Ing. Josefa Suchomela, Ph.D.,
akademického pracovníka Ústavu zoologie, hydrologie a rybářství AF MENDELU

-

ukončení členství v oborové radě DSP Ekologie lesa pana prof. Ing. Jaroslava Škvareniny, CSc.,
akademického pracovníka Katedry přírodního prostředí Lesnické fakulty TU ve Zvolenu

Výsledky hlasování

28 pro

0 proti

0 se zdržel

Vědecká rada odsouhlasila ukončení členství všech představených členů oborové rady v doktorském
studijním oboru Ekologie lesa.
-

oznámení o rezignaci pana Dr. Ing. Jaromíra Macků, Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs n. L., pobočky Brno, na členství v oborové radě DSP Ekologie lesa

Vědecká rada vzala na vědomí oznámení o rezignaci, nepodléhá hlasování.
3. Návrh oborové rady DSP Ekologie lesa na ustanovení školitelů:
-

ustanovení pana Mgr. Mariana Pavelky, Ph.D., akademického pracovníka Ústavu ekologie lesa
LDF MENDELU, školitelem v doktorském studijním oboru Ekologie lesa

-

ustanovení paní Mgr. Kateřiny Havránkové, Ph.D., akademickou pracovnici Ústavu ekologie lesa
LDF MENDELU, školitelkou v doktorském studijním oboru Ekologie lesa

-

ustanovení pana doc. Mgr. Aleše Bajera, Ph.D., akademického pracovníka Ústavu geologie a
pedologie LDF MENDELU, školitelem v doktorském studijním oboru Ekologie lesa

-

ustanovení pana doc. Ing. Emila Ciencialy, Ph.D., pracovníka IFER – Ústavu pro výzkum lesních
ekosystémů, s. r. o., školitelem v doktorském studijním oboru Ekologie lesa

Doc. Marková vysvětlila nutnost změn ve složení školitelů.
Výsledky hlasování

28 pro

0 proti

0 se zdržel

Vědecká rada odsouhlasila představené členy oborové rady školiteli v doktorském studijním oboru Ekologie
lesa.
-

uvolnění pana prof. Ing. Jaroslava Koblížka, CSc., akademického pracovníka Ústavu lesnické
botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF MENDELU, z pozice školitele v doktorském studijním
oboru Ekologie lesa

-

uvolnění paní Ing. Kláry Kamlerové, Ph.D., pracovnice Děkanátu Fakulty podnikatelské VUT v
Brně, z pozice školitelky v doktorském studijním oboru Ekologie lesa

-

uvolnění pana prof. Ing. Emanuela Kuly, CSc., akademického pracovníka Ústavu ochrany lesů a
myslivosti LDF MENDELU, z pozice školitele v doktorském studijním oboru Ekologie lesa

-

uvolnění pana Ing. Roberta Knotta, Ph.D., akademického pracovníka Ústavu zakládání a pěstění
lesů LDF MENDELU, z pozice školitele v doktorském studijním oboru Ekologie lesa

-

uvolnění pana doc. Ing. Radka Pokorného, Ph.D., vedoucího Ústavu zakládání a pěstění lesů LDF
MENDELU, z pozice školitele v doktorském studijním oboru Ekologie lesa

-

uvolnění pana prof. RNDr. Josefa Ruska, DrSc., pracovníka Ústavu půdní biologie AVČR, v.v.i.,
z pozice školitele v doktorském studijním oboru Ekologie lesa

Vědecká rada vzala na vědomí oznámení o rezignacích, nepodléhá hlasování.
4. Návrh oborové rady DSP Technologie zpracování dřeva na ustanovení školitelů:
-

ustanovení pana Ing. Václava Sebery, Ph.D., akademického pracovníka Ústavu nauky o dřevě LDF
MENDELU, školitelem v doktorském studijním oboru Technologie zpracování dřeva

Prof. Rousek přednesl návrh doc. Gryce na ustanovení Ing. Sebery školitelem.
Výsledky hlasování

28 pro

0 proti

0 se zdržel

Vědecká rada odsouhlasila Ing. Václava Seberu, Ph.D. školitelem v doktorském studijním oboru Technologie
zpracování dřeva.
5. Návrh na jmenování prof. Ing. Václava Tlapáka, CSc.
-

jmenování pana prof. Ing. Václava Tlapáka, CSc., emeritním profesorem Lesnické a dřevařské
fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Prof. Jankovský seznámil s návrhem doc. Kupce na jmenování prof. Tlapáka emeritním profesorem
a připomněl podmínky pro jmenování. Jmenování podpořili prof. Šlezingr a prof. Pichler. Doc. Zlatuška
upozornil na chybně uvedenou odbornost, správně zní Stavby pro plnění funkce lesa.
Výsledky hlasování

28 pro

0 proti

0 se zdržel

Vědecká rada odsouhlasila návrh na jmenování prof. Ing. Václava Tlapáka, CSc. emeritním profesorem
Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.
Prof. Horáček poděkoval všem členům vědecké rady za jejich spolupráci a zároveň je pozval na slavnostní
zasedání, které se koná ve 14.00 hodin v aule univerzity.

