Zápis č. 40
z jednání Vědecké rady Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně
dne 24. 11. 2016
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: Ing. Martin Černý, CSc., doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D., doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D., doc.
Ing. Petr Kupec, Ph.D., prof. Dr. Ing. Petr Maděra, Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D., prof. Ing. Alois Materna, CSc.,
MBA, Ing. Jiří Neshyba, Ing. Tomáš Pařík, RNDr. František Pojer, prof. Ing. Klement Rejšek, CSc., Ing.
Daniel Szórád, Ph.D.
Program:
1. Úvod
2. Ŕízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc.
3. Různé
--------------------------------------------------------------------------------------------1. Úvod
Jednání vědecké rady zahájil děkan fakulty, přivítal přítomné a seznámil s programem jednání.
Vědecká rada byla usnášeníschopná v počtu 28 přítomných členů.
Dále přešel ke kontrole zápisu č. 39, zápis byl schválen všemi hlasy bez připomínek.

2. Řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc.
Řízení ke jmenování profesorem pana doc. Ing. Dalibora Janouše, CSc., pracovníka Ústav výzkumu globální
změny AV ČR, v. v. i. a akademického vědecko-výzkumného pracovníka Lesnické a dřevařské fakulty
Mendelovy univerzity v Brně v oboru Ekologie lesa.
Podle § 74 zákona 111/1998 Sb. byla Vědeckou radou Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU ustanovena
komise pro řízení ke jmenování profesorem ve složení:
předseda:

prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Ústav lesnické botaniky, dendrologie
a geobiocenologie,
LDF MENDELU v Brně

členové:

prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
Katedra pěstování lesů
Fakulta lesnická a dřevařská
Česká zemědělská univerzita v Praze
prof. Ing. Klement Rejšek, CSc.
Ústav geologie a pedologie,
LDF MENDELU v Brně
prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc.
Katedra prírodného prostredia,
Lesnícka fakulta,

Technická univerzita vo Zvolene
doc. RNDr. Bohumír Lomský, CSc.
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Strnady
Komise pro řízení ke jmenování profesorem v souladu s § 74 zákona 111/1998 Sb. posoudila kvalifikaci
pana doc. Ing. Dalibora Janouše, CSc. a na základě tajného hlasování se usnesla podat Vědecké radě
Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU návrh na jeho jmenování profesorem v oboru Ekologie lesa.
Hlasování hodnotící komise:
počet členů celkem:
5
počet přítomných členů:
3
počet hlasů kladných:
3
2 členi komise omluveni: prof. Dr. Ing. Petr Maděra – neodkladná zahraniční služební cesta, prof. Ing.
Klement Rejšek, CSc. - nemoc
Návrh komise byl přednesen Vědecké radě LDF MENDELU prof. Podrázským, který byl pověřen
přednesením předsedou komise.

Předseda vědecké rady vyzval uchazeče doc. Janouše, aby přednesl přednášku na téma „Koncepce
vědecké práce a výuky v oboru Ekologie lesa“.
Po zaznění přednášky byla otevřena diskuse. Dotazy ve vědecké rozpravě vznesli:
•

prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. – Jaký očekáváte vývoj stability lesních ekosystémů a jejich
produkce z hlediska klimatických změn?

•

doc. RNDr. Bohumír Lomský, CSc. – Byla zde prezentována produkce O2 na 1 ha smrkového
porostu za rok. Jak je tomu u smíšených a čistě listnatých porostů?

•

prof. Ing Zdeněk Žalud, prof. Ph.D. – Jaká jsou základní adaptační opatření na změnu klimatu
v lese?

•

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D. - Jaká jsou adaptační opatření v urbánní krajině?

•

prof. Ing. Marek Turčáni, Ph.D. – V prezentaci nezaznělo jaká je koncepce rozvoje oboru ekologie
lesa v oblasti VaV. Mohl byste ji ujasnit?

•

doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. – Jaký byl význam dlouhodobého sledování meteorologických jevů
„starými“ lesníky?
Zabýváte se protiargumenty odpůrců globální klimatické změny?

•

doc. Ing. Luboš Jurík, Ph.D. – Domníváte se, že globální změny mají vliv na postupnou změnu
klimatu?

• doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. – Postavení profesora s sebou nese vize, představy o cestě, na
které v poznávání stojí profesor v čele – jaká je Vaše představa o postavení profesora?
• Ing. Jaroslav Rygl – Jaký je vliv klimatických změn na přirozené lesy? Jaká je budoucnost dřeviny
smrku v klimatických změnách?
• doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D. – Jste bytostně přesvědčen o globálních klimatických změnách
klimatu, či byste byl případně zviklatelný?

Neveřejná část zasedání – volba skrutátorů a tajná volba.
Jako skrutátoři byli ustanoveni:
• prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.
• doc. Dr. Ing. Tomáš Vrška
Tajné hlasování Vědecké rady LDF MENDELU proběhlo dne 24. 11. 2016:
počet členů celkem:
počet přítomných členů:
počet hlasů kladných:
počet hlasů záporných:
počet hlasů neplatných:

41
28
20
4
4

Skrutátoři oznámili VR MENDELU výsledek tajného hlasování.
Na základě tajného hlasování se Vědecká rada LDF MENDELU usnesla následovně:
Usnesení:
Na základě výsledku tajného hlasování Vědecká rada LDF MENDELU zamítla postoupit návrh na jmenování
profesorem pana doc. Ing. Dalibora Janouše, CSc. v oboru Ekologie lesa rektorovi MENDELU, k projednání
ve Vědecké radě Mendelovy univerzity v Brně a řízení ke jmenování profesorem podle § 74 odstavec 6
zákona 111/1998 Sb. zastavuje.
Usnesení vědecké rady bylo oznámeno uchazeči včetně výsledku tajného hlasování.

3. Různé
Návrhy školitelů oborových rad
1. Na návrh oborové rady doktorského studijního programu Lesní inženýrství – Pěstění lesa
•

ustanovení pana prof. Ing. Viléma Podrázského, CSc. – akademického pracovníka Katedry pěstování
lesů, FLD ČZU v Praze, školitelem v DSP Pěstění lesa

Výsledky hlasování

28 pro

0 proti

0 se zdržel

Vědecká rada schválila pana prof. Ing. Viléma Podrázského, CSc., školitelem v doktorském studijním
programu Lesní inženýrství – Pěstění lesa.
2. Na návrh oborové rady DSP Krajinné inženýrství – Ekologie lesa
•

ustanovení pana Ing. Davida Janíka, Ph.D. – výzkumného pracovníka Výzkumného ústavu Silva
Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., školitelem v DSP Krajinné inženýrství - Ekologie lesa

Výsledky hlasování

27 pro

0 proti

1 se zdržel

Vědecká rada schválila pana Ing. Davida Janíka, Ph.D., školitelem v doktorském studijním programu
Krajinné inženýrství - Ekologie lesa.
3. Na návrh oborové rady DSP Krajinné inženýrství - Inženýrské stavby lesnické a krajinářské
•

ustanovení Ing. Jany Markové, Ph.D. – akademické pracovnice Ústavu inženýrských staveb, tvorby a
ochrany krajiny školitelkou v DSP Krajinné inženýrství - Inženýrské stavby lesnické a krajinářské

Výsledky hlasování

20 pro

2 proti

6 se zdrželi

Vědecká rada neschválila paní Ing. Janu Markovou, Ph.D., školitelkou v doktorském studijním programu
Inženýrské stavby lesnické a krajinářské.
Diskuse: Prof. Holuša vznesl návrh, aby byla stanovena pravidla kvalifikačních předpokladů pro výkon
funkce školitele napříč všemi doktorskými studijními obory, případně formou nového předpisu. Děkan
vysvětlil svůj postoj k návrhu, další připomínky vzneseny nebyly.
4. Na návrh oborové rady DSP Krajinné inženýrství - Tvorba a ochrana krajiny
•

ustanovení Ing. Lenky Ševelové, Ph.D., akademické pracovnice Ústavu inženýrských staveb, tvorby a
ochrany krajiny školitelkou v DSP Tvorba a ochrana krajiny

Výsledky hlasování

20 pro

5 proti

3 se zdrželi

Vědecká rada neschválila paní Ing. Lenku Ševelovou, Ph.D., školitelkou v doktorském studijním programu
Krajinné inženýrství - Tvorba a ochrana krajiny.
Návrhy změn ve zkušebních komisích
1. Na návrh oborové rady DSP Krajinné inženýrství – Tvorba a ochrana krajiny:
•

uvolnit ze zkušební komise Ing. Rudolfa Milerského, CSc., akademického pracovníka Ústavu vodního
hospodářství krajiny, Fakulta stavební VUT v Brně a doc. Ing. Vlastimila Staru, CSc., vědeckého
pracovníka Ústavu vodních staveb, Fakulta stavební VUT v Brně

Výsledky hlasování

27 pro

0 proti

1 se zdržel

Vědecká rada odsouhlasila uvolnění Ing. Rudolfa Milerského, CSc., ze zkušební komise doktorského
studijního programu Krajinné inženýrství – Tvorba a ochrana krajiny.
Výsledky hlasování

27 pro

0 proti

1 se zdržel

Vědecká rada odsouhlasila uvolnění doc. Ing. Vlastimila Staru, CSc., ze zkušební komise doktorského
studijního programu Krajinné inženýrství – Tvorba a ochrana krajiny.
Návrhy změn členství v oborových radách
1. Na návrh oborové rady DSP Dřevařské inženýrství – Technologie zpracování dřeva
•

ustanovení pana doc. Ing. Rastislava Lagaňi, Ph.D. et Ph.D., akademického pracovníka Katedry
náuky o dreve Technické univerzity vo Zvoleně, členem oborové rady DSP Technologie zpracování
dřeva

•

ustanovení pana doc. Ing. Karla Janáka, CSc., akademického pracovníka Ústavu základního
zpracování dřeva LDF MENDELU v Brně, členem oborové rady DSP Technologie zpracování dřeva

•

ustanovení paní doc. Dr. Ing. Zdeňky Havířové, akademické pracovnice Ústavu základního
zpracování dřeva LDF MENDELU v Brně, členem oborové rady DSP Technologie zpracování dřeva

•

ustanovení pana prof. Ing. Jindřicha Nerudy, CSc., akademického pracovníka Ústavu lesnické a
dřevařské techniky LDF MENDELU v Brně, členem oborové rady DSP Technologie zpracování dřeva

•

ustanovení pana doc. Ing. Martina Böhma Ph.D., akademického pracovníka Katedry dřevěných
výrobků a konstrukcí FLD ČZU v Praze, členem oborové rady DSP Technologie zpracování dřeva

Výsledky hlasování

24 pro

2 proti

2 se zdrželi

Vědecká rada schválila ustanovení jmenovaných pracovníků členy oborové rady doktorského studijního
programu Dřevařské inženýrství – Technologie zpracování dřeva.

•

uvolnění z oborové rady DSP Technologie zpracování dřeva prof. Dr. Ing. Petra Horáčka

Tento bod byl stažen z programu jednání vědecké rady.
2. Na návrh oborové rady DSP Krajinné inženýrství – Tvorba a ochrana krajiny
•

uvolnění z oborové rady prof. Dr. Ing. Viliama Pichlera , akademického pracovníka Katedry
prírodného prostredia, LF TU vo Zvoleně a doc. Ing. Petra Hrůzy, Ph.D., akademického pracovníka
Ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny LDF MENDELU

Výsledky hlasování

26 pro

0 proti

2 se zdrželi

Vědecká rada odsouhlasila uvolnění prof. Dr. Ing. Viliama Pichlera a doc. Ing. Petra Hrůzy, Ph.D., z členství
oborové rady doktorského studijního programu Krajinné inženýrství – Tvorba a ochrana krajiny.
3. Na návrh oborové rady DSP Krajinné inženýrství – Inženýrské stavby lesnické a krajinářské
•

uvolnění z oborové rady Ing. Lubomíra Nováka, CSc., Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny,
MENDELU

Výsledky hlasování

27 pro

0 proti

1 se zdržel

Vědecká rada odsouhlasila uvolnění Ing. Lubomíra Nováka, CSc., z členství oborové rady doktorského
studijního programu Krajinné inženýrství – Inženýrské stavby lesnické a krajinářské.

•

ustanovení pana Ing. Vladimíra Dolejského, Ph.D., Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny,
MENDELU, členem oborové rady doktorského studijního programu Krajinné inženýrství – Inženýrské
stavby lesnické a krajinářské.

Výsledky hlasování

25 pro

0 proti

3 se zdrželi

Vědecká rada schválila ustanovení Ing. Vladimíra Dolejského, Ph.D., členem oborové rady doktorského
studijního programu Krajinné inženýrství – Inženýrské stavby lesnické a krajinářské.
Usnesení:
Vědecká rada schvaluje pana prof. Ing. Viléma Podrázského, CSc., školitelem v doktorském studijním
programu Lesní inženýrství – Pěstění lesa.
Vědecká rada schvaluje pana Ing. Davida Janíka, Ph.D., školitelem v doktorském studijním programu
Krajinné inženýrství - Ekologie lesa.
Vědecká rada neschvaluje paní Ing. Janu Markovou, Ph.D., školitelkou v doktorském studijním programu
Inženýrské stavby lesnické a krajinářské.
Vědecká rada neschvaluje paní Ing. Lenku Ševelovou, Ph.D., školitelkou v doktorském studijním programu
Krajinné inženýrství - Tvorba a ochrana krajiny.
Vědecká rada schvaluje uvolnění Ing. Rudolfa Milerského, CSc., ze zkušební komise doktorského studijního
programu Krajinné inženýrství – Tvorba a ochrana krajiny.
Vědecká rada schvaluje uvolnění doc. Ing. Vlastimila Staru, CSc., ze zkušební komise doktorského
studijního programu Krajinné inženýrství – Tvorba a ochrana krajiny.
Vědecká rada schvaluje ustanovení doc. Ing. Rastislava Lagaňi, Ph.D., et Ph.D., doc. Ing. Karla Janáka,
CSc., doc. Dr. Ing. Zdeňky Havířové, prof. Ing. Jindřicha Nerudy, CSc., a doc. Ing. Martina Böhma Ph.D.,
členy oborové rady doktorského studijního programu Dřevařské inženýrství – Technologie zpracování dřeva.

Vědecká rada schvaluje uvolnění prof. Dr. Ing. Viliama Pichlera a doc. Ing. Petra Hrůzy, Ph.D., z členství
v oborové radě doktorského studijního programu Krajinné inženýrství – Tvorba a ochrana krajiny.
Vědecká rada schvaluje uvolnění Ing. Lubomíra Nováka, CSc., z členství v oborové radě doktorského
studijního programu Krajinné inženýrství – Inženýrské stavby lesnické a krajinářské.
Vědecká rada schvaluje ustanovení Ing. Vladimíra Dolejského, Ph.D., členem oborové rady doktorského
studijního programu Krajinné inženýrství – Inženýrské stavby lesnické a krajinářské.

Předseda vědecké rady navrhl příští jednání vědecké rady na 23. února 2017 v 9.30 hodin v zasedací
místnosti děkanátu a jednání ukončil.
V Brně dne 24. 11. 2016
Zapsala: Blanka Dobešová
Za správnost: doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D.

