Zápis č. 35
z jednání Vědecké rady Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně
dne 19. 2. 2015
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D., Ing. Daniel Szórád, Ph.D., Ing.
Josef Vojáček, prof. Dr. Ing. Viliam Pichler, Ph.D., prof. Ing. arch. Ivan Petelen, Ph.D.
Hosté: Ing. Karel Krontorád, CSc., Ing. et Ing. Miroslav Kravka, Ph.D.
Program:
1. Úvod
2. Zpráva o VVČ LDF za rok 2014
3. Zpráva IGA za rok 2014
4. Změna statutu IGA a doplnění Rady IGA
5. Návrh trojstranné smlouvy pro studenty studijního programu v AJ
6. Různé, oběd
7. Habilitační řízení Ing. Karel Krontorád, CSc. (od 13 hodin)
Jednání vědecké rady zahájil děkan doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D., přivítal přítomné, představil členy
vědecké rady a seznámil s programem jednání.
Z programu byl stažen bod 2 – Zpráva o VVČ LDF za rok 2014. Podklady ke zprávě za fakultu byly
zpracovány a zaslány v termínu na rektorát k zapracování do celouniverzitní zprávy o VVČ. Zpráva o VVČ
LDF za rok 2014 bude projednána na dubnovém jednání VR.
Děkan dále informoval o stanovisku Akreditační komise, kde byl vznesen podnět k průběhu habilitačního
řízení na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně.
AK se zabývala podnětem k průběhu habilitačního řízení na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy
univerzity v Brně. Vzhledem ke skutečnosti, že podle názoru AK došlo v uvedeném řízení ke zjevnému
porušení rozhodnutí rektora „Kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na
Mendelově univerzitě v Brně“, AK prověří, zda jde o ojedinělý případ, nebo zda se jedná o systémový
problém na Mendelově univerzitě v Brně.
AK žádá Mendelovu univerzitu v Brně o poskytnutí informací o všech habilitačních řízení a řízení ke
jmenování profesorem, která byla uskutečněna po nabytí účinnosti rozhodnutí rektora „Kritéria uplatňovaná
při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně“ (rozhodnutí z 10. 4
2013) na všech fakultách, zejména o poskytnutí informací, jakým způsobem byla v uskutečněných řízeních
naplněna jednotlivá kritéria stanovená příslušným rozhodnutím rektora.
Děkan vysvětlil souvislosti vedoucí k tomuto stanovisku, upozornil na pravomoc VR ve vztahu k habilitačním
řízením, děkan ani rektor nemá možnost hab. řízení zastavit. Zaručil se, že materiály budou předkládány
včas se všemi povinnými přílohami, z nichž bude zřejmé, že hab. řízení může být zahájeno, VR bude na
svých jednáních informována o splnění všech požadovaných kritérií pro příslušné řízení.
Vědecká rada byla usnášeníschopná v počtu 29 přítomných členů.
Ad 3) Zpráva IGA za rok 2014
prof. Maděra
• Seznámil členy VR se zprávou IGA 2014 – specifický výzkum, materiály byly zaslány členů předem
• Seznámil VR se členy rady IGA (9 členů) i dokumenty, kterými se rada řídí (zveřejněno na úřední
desce fakulty)
• Informoval o podpořených projektech, výši částky určené pro podporu projektů, financování IGA
• Seznámil s výstupy projektů, celkovým počtem zapojených studentů navazujícího magisterského
studia a DSP (celkem 98 zapojených studentů)

V diskusi zazněl dotaz prof. Horáčka na zapojení do mezinárodních týmů, zapojení studentů magisterských
studijních oborů, formování výzkumných týmů, priority v rámci IGA a jejich podporu ze strany fakulty.
Prof. Maděra vysvětlil jednotlivá témata (podpora a zapojení do mezinárodních týmů, ústavní i mezinárodní
spolupráce, v poměru mezi magisterskými a DSP studenty převažují studenti DSP).
Ad 4) Změna Statutu IGA a doplnění Rady IGA
doc. Klvač
• Seznámil členy VR s navrhovanou změnou Statutu IGA, která spočívá v návrhu na rozšíření Rady
IGA z 9 na 11 členů
• Informoval o rozšíření Rady IGA (jmenování proděkana pro VaV prof. Maděry členem, jmenování
dalšího člena je nezbytné pro rozšíření zástupce oboru lesnické a dřevařské techniky)
V diskusi prof. Horáček upozornil na skutečnost, že Statut IGA je schvalován s ročním předstihem, pro rok
2015 již byl vědeckou radou LDF schválen, žádá o seznámení se jmény navrhovaných členů a celkovým
počtem členů Rady IGA. Upozornil na skutečnost, že projekty na rok 2015 byly odsouhlaseny, nevidí důvod
těchto změn. Další dotaz zněl na osobu předsedajícího Rady IGA, zda i zde je navrhována změna.
Děkan vysvětlil, že v radě IGA chybí zástupce oboru lesnická a dřevařská technika (navrhuje prof. Nerudu) a
současně má zájem, aby člen vedení, zodpovědný proděkan pro VaV (prof. Maděra), byl také členem rady
IGA. Proto navrhuje zvýšení počtu členů rady IGA. Dále konstatoval, že je pouze na členech Rady IGA, koho
si zvolí jako svého předsedajícího.
Změna Statutu IGA:
Výsledky hlasování

24 pro

3 proti

2 se zdrželi

Vědecká rada odsouhlasila změnu Statutu IGA.
Rozšíření rady IGA:
prof. Maděra
Výsledky hlasování

27 pro

0 proti

2 se zdrželi

26 pro

0 proti

3 se zdrželi

prof. Neruda
Výsledky hlasování

Vědecká rada odsouhlasila rozšíření Rady IGA o dva členy – prof. Maděru a prof. Nerudu.

Ad 5) Návrh trojstranné smlouvy pro studenty studijního programu v AJ
doc. Klvač
• Informoval o výuce v anglickém jazyce (SP European Forestry a Joint Degree) a s tím související
poplatky za studium (cca 75 tis. Kč/rok, stanoveno rozhodnutím rektora 9/2014), možnosti studentů
požádat rektora o snížení poplatku, v loňském roce bylo sníženo na symbolickou 1,-- Kč, pro příští
akad. rok není situace vyřešena. Proto vedení LDF hledá prostředky a způsoby, jak studentům
pomoci s úhradou.
proděkan Kravka
• Seznámil s návrhem uzavření trojstranné smlouvy pro studenty SP v anglickém jazyce, popřípadě
dvou smluv a to smlouvou mezi studentem a LDF MENDELU a studentem a externím subjektem.
• Návrh témat diplomových prací z praxe, téma v praxi využitelné, odměna za zpracování by byla
poskytnuta na úhradu poplatku za studium
Děkan požádal externí členy vědecké rady o podněty k představenému tématu, zda je zájem ze strany
organizací o smluvní spolupráci v tomto směru, vytvoření databáze témat DP, která by byla vhodná k řešení,
jedná se o podporu studentů hlásících se do SP EUFO a JD.

Diskuse na téma motivace studentů, zatraktivnění zmíněných studijních oborů, výhled do budoucnosti,
předmětem jednání je ak. rok 2015/2016, termín ukončení přihlášek je k 31. 3. 2015, do té doby musí být
vyřešeno. LDF má zájem o kvalitní spolupráci a kvalitní studenty, jedná se o prestižní studijní obory.
Rozhodnutí rektora 9/2014 řeší možnost odpuštění, příp. snížení poplatku.
Prorektor Klimánek upozornil na skutečnost, že hodnocení kvality univerzity probíhá i dle počtu samoplátců.
Děkan prosí o zaslání připomínek a návrhů na adresu proděkana Kravky miroslav.kravka@mendelu.cz do
28. 2. 2015.
Ad 6) Různé
prof. Maděra
1) Složení oborových rad
•

Na návrh oborové rady DSP Aplikovaná geoinformatika

-

ustanovení pana RNDr. Aleše Rudy, Ph.D., vedoucího akademického pracovníka Ústavu
regionálního rozvoje a veřejné správy FRRMS MENDELU, členem oborové rady v DSP Aplikovaná
geoinformatika

doc. Klimánek vysvětlil důvody doplnění oborové rady.
Výsledky hlasování

27 pro

0 proti

2 se zdrželi

Vědecká rada odsouhlasila pana RNDr. Aleše Rudu, Ph.D. členem oborové rady v doktorském studijním
programu Aplikovaná geoinformatika.
•

Na návrh oborové rady DSP Technika a mechanizace lesnické výroby

-

ustanovení pana PhDr. Petra Fil’o, Ph.D., akademického pracovníka Ústavu lesnické a dřevařské
techniky LDF MENDELU, školitelem v DSP Technika a mechanizace lesnické výroby

-

ustanovení pana Ing. Tomáše Zemánka, Ph.D., akademického pracovníka Ústavu lesnické a
dřevařské techniky LDF MENDELU, školitelem v DSP Technika a mechanizace lesnické výroby

prof. Neruda vysvětlil důvody vedoucí k podání těchto návrhů, doplnění školitelů OR.
PhDr. Petra Fil’o, Ph.D.,
Výsledky hlasování

28 pro

0 proti

1 se zdržel

Vědecká rada odsouhlasila PhDr. Petra Fil’a, Ph.D. školitelem v doktorském studijním programu Technika a
mechanizace lesnické výroby.
Ing. Tomáš Zemánek, Ph.D.,
Výsledky hlasování

9 pro

3 proti

13 se zdrželi

Vědecká rada neodsouhlasila Ing. Tomáše Zemánka, Ph.D. školitelem v doktorském studijním programu
Technika a mechanizace lesnické výroby.
•

Na návrh oborové rady DSP Procesy tvorby nábytku

-

ustanovení pana doc. Ing. Jaroslava Svobody, Ph.D., akademického pracovníka Ústavu nábytku,
designu a bydlení LDF MENDELU, školitelem v DSP Procesy tvorby nábytku.

doc. Tesařová představila činnost doc. Svobody, působení na ústavu a vysvětlila důvody vedoucí k návrhu
školitelem v DSP Procesy tvorby nábytku.

Výsledky hlasování

28 pro

0 proti

1 se zdržel

Vědecká rada odsouhlasila doc. Ing. Jaroslava Svobodu, Ph.D. školitelem v doktorském studijním programu
Procesy tvorby nábytku.

•

Na návrh oborové rady DSP Tvorba a ochrana krajiny

-

ustanovení pana prof. Ing. Jiřího Kulhavého, CSc., vědecko-výzkumného pracovníka Ústavu
inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny LDF MENDELU, školitelem v DSP Tvorba a ochrana
krajiny

doc. Kupec zdůvodnil představený návrh, prof. Kulhavý pracuje na velkých projektech, má zájem o
spolupráci se studenty a o vedení jejich prací.
V diskuse byla zmíněna doc. Markovou připomínka nízké úspěšnosti navrhovaného školitele při vedení
doktorandů v předcházejícím období, dle jejího názoru se úspěch doktoranda odvíjí od kvality školitele.
Dále bylo v diskusi upřesněno, že 30-ti% úspěšnost odpovídá průměru fakulty.
Výsledky hlasování

21 pro

1 proti

5 se zdrželo

Vědecká rada odsouhlasila prof. Ing. Jiřího Kulhavého, CSc. školitelem v doktorském studijním programu
Tvorba a ochrana krajiny.
2) Složení zkušebních komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací
•

na návrh oborové rady DSP Technika a mechanizace lesnické výroby

-

ustanovení pana doc. Ing. Radomíra Klvače, Ph.D., akademického pracovníka Ústavu lesnické a
dřevařské techniky LDF MENDELU, zkušebním komisařem v DSP Technika a mechanizace lesnické
výroby

-

ustanovení pana Ing. et Ing. Jiřího Kadlece, Ph.D., akademického pracovníka Ústavu lesnické a
dřevařské techniky LDF MENDELU, zkušebním komisařem v DSP Technika a mechanizace lesnické
výroby

-

ustanovení pana PhDr. Petra Fil’o, Ph.D., akademického pracovníka Ústavu lesnické a dřevařské
techniky LDF MENDELU, zkušebním komisařem v DSP Technika a mechanizace lesnické výroby

-

ustanovení pana doc. Ing. Zdeňka Kopeckého, CSc., akademického pracovníka Ústavu
základního zpracování dřeva LDF MENDELU, zkušebním komisařem v DSP Technika a
mechanizace lesnické výroby

-

ustanovení paní prof. Ing. Valérie Messingerové, CSc., akademické pracovnice Katedry lesnej
ťažby, logistiky a meliorácií LF TU vo Zvolene, zkušební komisařkou v DSP Technika a
mechanizace lesnické výroby

-

ustanovení pana doc. Ing. Miroslava Škopána, CSc., akademického pracovníka Fakulty strojního
inženýrství VUT v Brně, zkušebním komisařem v DSP Technika a mechanizace lesnické výroby

Výsledky hlasování

27 pro

0 proti

2 se zdrželi

Vědecká rada odsouhlasila všechny představené zkušební komisaře v doktorském studijním programu
Technika a mechanizace lesnické výroby.
-

oznámení o rezignaci pana Ing. Aloise Švendy, CSc., emeritního vedoucího vědecko-výzkumného
pracovníka Výzkumného střediska Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, na členství ve
zkušební komisi DSP Technika a mechanizace lesnické výroby

Vědecká rada vzala na vědomí oznámení o rezignaci, nepodléhá hlasování.

•

na návrh oborové rady DSP Aplikovaná geoinformatika

-

ustanovení pana doc. RNDr. Viléma Pechance, Ph.D., akademického pracovníka Katedry
geoinformatiky PřF UPOL, zkušebním komisařem v DSP Aplikovaná geoinformatika

Výsledky hlasování

28 pro

0 proti

1 se zdržel

Vědecká rada odsouhlasila představeného zkušebního komisaře v doktorském studijním programu
Aplikovaná geoinformatika.
3) 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. Otakara Schwarze, Ph.D. v oboru Hospodářská úprava lesa
prof. Maděra představil kandidáta habilitačního řízení, seznámil s jeho publikační činností, jeho působností
v rámci KRNAP, zájmu o práci se studenty.
Podmínky pro zahájení habilitačního řízení byly splněny a doporučeny kolegiem rektora ke schválení
s připomínkou k publikační činnosti, stanovený počet bodů je překročen pouze minimálně. Členy habilitační
komise byli navrženi:
Předseda:

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

Členové:

prof. Ing. Milan Hladík, CSc.
Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene
prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.
Katedra pěstování lesů
Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze
doc. Ing. Miroslav Mikeska, Ph.D.
ÚHÚL Brandýs n. L. – pobočka Hradec Králové
Ing. Jaromír Vašíček, CSc.
ÚHÚL Brandýs n. L.

Diskuse na téma spojitost s Fakultou lesnickou a dřevařskou ČZU a přímou vazbou na člena habilitační
komise, podmínka pedagogické působnosti na univerzitě je nepříliš prokazatelná, to samé je z hlediska
vedení diplomových prací, publikační činnosti, působení v odlišném oboru než je téma habilitace,
nestrannosti komise aj.
Doc. Vrška navrhl hlasování o habilitační komisi odložit na příští jednání VR, na které budou předložené
materiály doplněné o připomínky v diskusi. Proděkan Maděra nechal hlasovat o proti návrhu doc. Vršky, tj. o
odložení hlasování na příští jednání VR.
Výsledky hlasování

29 pro

0 proti

0 se zdržel

Vědecká rada rozhodla o odložení ustanovení komise pro habilitační řízení pro Ing. Otakara Schwarze,
Ph.D. a o doplnění materiálů ve smyslu připomínek uvedených v diskusi.

VR doporučuje úpravu habilitační komise a žádá, aby navržený předseda komise byl pozván jako host na
jednání VR ke zdůvodnění předloženého návrhu, dále žádá o formální úpravu předložených materiálů
k habilitačnímu řízení, konkrétně o úpravu bodového hodnocení, doložení jmen a názvů DP, kterých byl
školitelem specialistou, podrobný popis pedagogických aktivit na MENDELU a ČZU.
Ad 7) Habilitační řízení pana Ing. Karla Krontoráda, CSc., Ústav základního zpracování dřeva,
Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně, v oboru Zpracování dřeva a procesy
tvorby nábytku, téma habilitační práce: Nový pohled na technologii výroby nábytku z plošných dílců
z hlediska hodnoty pro zákazníka a konkurenceschopnosti v českých podmínkách
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. Miroslav Rousek, CSc.
Ústav základního zpracování dřeva
LDF MENDELU

Členové:

prof. Ing. Štefan Barcík, CSc.
Katedra riadenia strojov a automatizačnej techniky
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
Technická univerzita vo Zvolene
doc. Ing. Martin Böhm, Ph.D.
Katedra dřevěných výrobků a konstrukcí
Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze
prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD.
Katedra interiéru a výstavníctva
Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita v Bratislave
doc. Ing. Pavol Joščák, CSc.
Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
Drevárska fakulta, Technická univerzita vo Zvolene

Habilitační komise jmenovala k vypracování oponentských posudků tyto oponenty:
prof. Ing. Ján Zemiar, PhD.
Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
Drevárska fakulta, Technická univerzita vo Zvolene
prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD.
Ústav interiéru a výstavníctva
Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita v Bratislave
doc. Ing. František Friess, CSc.
Katedra základního zpracování dřeva
Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze
Habilitační komise, v souladu s § 72 zákona 111/1998 Sb., posoudila kvalifikaci
pana Ing. Karla Krontoráda, CSc. a na základě tajného hlasování se rozhodla podat Vědecké radě Lesnické
a dřevařské fakulty MENDELU návrh na jeho jmenování docentem
v oboru Zpracování dřeva a procesy tvorby nábytku. Prof. Rousek přednesl stanovisko hodnotící komise.
Členové vědecké rady, kteří byli pověřeni zhodnocením úrovně habilitační přednášky:
doc. Tesařová, Ing. Rygl, dr. Pražan.
Ing. Krontorád přednesl přednášku na téma: Čtvrtá průmyslová revoluce a nábytkářský průmysl.
Oponentní posudky byly předneseny, uchazeč odpověděl na dotazy oponentů.

Dotazy ve vědecké rozpravě vznesli: prof. Jankovský, Ing. Rygl, doc. Kopecký, prof. Horáček, doc. Kupčák.
Neveřejné zasedání - Předsedkyně komise pro hodnocení úrovně habilitační přednášky přednesla
stanovisko hodnotící komise.
Hlasování Vědecké rady LDF MENDELU proběhlo dne 19. 2. 2015
počet členů celkem:
35
přítomných:
29
počet hlasů kladných:
16
záporných:
12
neplatných:

1

Vědecká rada Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU rozhodla na základě výsledku jednání a tajného
hlasování o zastavení habilitačního řízení pana Ing. Karla Krontoráda, CSc.
Vyhlášením stanoviska vědecké rady a poděkováním za účast při jednání bylo jednání vědecké rady
předsedou ukončeno.
Příští jednání vědecké rady Lesnické a dřevařské fakulty se koná 23. dubna 2015, 18. června 2015
24. září 2015 a 10. prosince 2015 vždy v 9.30 v zasedací místnosti děkanátu.

