Zápis č. 41
z jednání Vědecké rady Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně
dne 23. 2. 2017
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: Ing. Martin Černý, CSc., Ing. Tomáš Pařík, prof. Ing. Klement Rejšek, CSc.,
Ing. Daniel Szórád, Ph.D., Ing. Michal Synek, Ph.D., Ing. Josef Vojáček, prof. Ing. Mikuláš Siklienka, Ph.D.
Program:
1.
2.
3.
4.

Úvod
Slavnostní uvítání emeritního děkana doc. Ing. Františka Douška, CSc.
Habilitační řízení Ing. Michal Rybníček, Ph.D.
Různé

1. Úvod
a
2. Slavnostní uvítání emeritního děkana pana doc. Ing. Františka Douška, CSc.
Děkan přivítal a představil na jednání vědecké rady emeritního děkana pana doc. Ing. Františka Douška,
CSc.
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D., seznámil s jeho odborným profesním životem, působením na fakultě,
dosavadním významným přínosem pro rozvoj fakulty a i jeho soukromými aktivitami a výsledky na poli
sportovním.
Děkan při příležitosti 90. výročí narození pana emeritního děkana mu předal Čestné uznání a věcný dar.
Jednání vědecké rady zahájil děkan fakulty, přivítal přítomné a seznámil s programem jednání.
Z administrativních důvodů děkan navrhl úpravu programu, a to předsunutí bodu 4 (Různé) před bod 3
(Habilitační řízení). Navrhovaná změna programu byla jednohlasně odsouhlasena.
Vědecká rada byla usnášeníschopná v počtu 33 přítomných členů. Po zahájení odešel na jednání habilitační
komise prof. Horáček. O předkládaných návrzích se hlasovalo v počtu 32 přítomných členů.
Dále přešel ke kontrole zápisu č. 40, zápis byl schválen všemi hlasy bez připomínek.
4. Různé
Návrhy oborových rad na jmenování školiteli
prof. Maděra představil navrhované školitele jednotlivých oborových rad.
1. Na návrh oborové rady doktorského studijního programu Krajinné inženýrství - Tvorba a ochrana
krajiny
• ustanovit doc. Mgr. Jindřicha Kynického, Ph.D., akademického pracovníka Ústavu geologie a
pedologie školitelem v doktorském studijním oboru Tvorba a ochrana krajiny
Výsledky hlasování

31 pro

0 proti

1 se zdržel

Vědecká rada schválila pana doc. Mgr. Jindřicha Kynického, Ph.D., školitelem v doktorském studijním
programu Tvorba a ochrana krajiny.

2. Na návrh oborové rady doktorského studijního programu Lesní inženýrství – Ochrana lesa
•

ustanovit Ing. Jiřího Foita, Ph.D., akademického pracovníka Ústavu ochrany lesů a myslivosti
školitelem v doktorském studijním oboru Lesní inženýrství - Ochrana lesa

Výsledky hlasování

32 pro

0 proti

0 se zdržel

Vědecká rada schválila pana Ing. Jiřího Foita, Ph.D., školitelem v doktorském studijním programu Lesní
inženýrství – Ochrana lesa.
3. Na návrh oborové rady doktorského studijního programu Aplikovaná geoinformatika
Prorektor Klimánek seznámil s činností doc. Rudy, působností na fakultě a vysvětlil důvody vedoucí k jeho
ustanovení školitelem.
•

ustanovit doc. RNDr. Aleše Rudu, Ph.D., akademického pracovníka Vysoké školy logistiky, o.p.s.
Přerov školitelem v doktorském studijním programu Aplikovaná geoinformatika

Výsledky hlasování

32 pro

0 proti

0 se zdržel

Vědecká rada schválila pana doc. RNDr. Aleše Rudu, Ph.D., školitelem v doktorském studijním programu
Aplikovaná geoinformatika.

Návrhy oborových rad na odvolání školitelů
4. Na návrh oborové rady doktorského studijního programu Dřevařské inženýrství – Technologie
zpracování dřeva odvolat
• prof. Ing. Jaroslava Buchara, DrSc., bývalého pracovníka Ústavu základů techniky a automobilové
dopravy AF MENDELU
• Ing. Jindřicha Holopírka, CSc., bývalého pracovníka Ústavu lesnické a dřevařské techniky LDF
MENDELU
• doc. Dr. Ing. Jaroslava Hrázského, bývalého pracovníka Ústavu základního zpracování dřeva LDF
MENDELU
• doc. Ing. Josefa Chladila CSc., bývalého pracovníka Ústavu nábytku, designu a bydlení LDF
MENDELU
Jmenovaní školitelé již žádné studenty nevedou a na fakultě ani univerzitě již pracovně nepůsobí.
Výsledky hlasování

31 pro

0 proti

1 se zdržel

Vědecká rada odsouhlasila odvolání výše uvedených pracovníků z oborové rady doktorského studijního
programu Dřevařské inženýrství - Technologie zpracování dřeva.

Návrhy oborových rad na jmenování nových členů zkušebních komisí
5. Na návrh oborové rady doktorského studijního programu Dřevařské inženýrství –
Technologie zpracování dřeva jmenovat
• doc. Ing. Karla Janáka, CSc., akademického pracovníka Ústavu základního zpracování dřeva členem
zkušební komise pro Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací v doktorském studijním
oboru Technologie zpracování dřeva
Výsledky hlasování

32 pro

0 proti

0 se zdržel

Vědecká rada odsouhlasila doc. Ing. Karla Janáka, CSc., členem zkušební komise pro Státní doktorské
zkoušky a obhajoby disertačních prací v doktorském studijním programu Dřevařské inženýrství Technologie zpracování dřeva.
6. Návrh na jmenování dalších členů komisí pro státní závěrečné zkoušky pregraduálních studijních
programů
doc. Klvač seznámil s návrhem na jmenování dalších členů komisí pro Státní bakalářské a Státní závěrečné
zkoušky studijních programů a oborů Lesnické a dřevařské fakulty. Představil externího člena Ing. Martina
Horejše ze společnosti Storaenso, doc. Pokorný seznámil s činností interních členů fakulty.
Ing. Antonín Martiník, Ph.D. – Ústav zakládání a pěstování lesa LDF MENDELU
doc. Ing. Matjaž Čater, Ph.D. - Ústav zakládání a pěstování lesa LDF MENDELU
Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D. – ŠLP Masarykův les Křtiny
Ing. Martin Horejš – STORAENSO
Výsledky hlasování

32 pro

0 proti

0 se zdržel

Vědecká rada odsouhlasila jmenování uvedených za členy komisí pro Státní bakalářské a Státní závěrečné
zkoušky studijních programů a oborů Lesnické a dřevařské fakulty.
7. Jednací řád vědecké rady Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně
doc. Klvač seznámil členy vědecké rady s návrhem nového jednacího řádu a upozornil na zapracované
změny.
V diskusi zazněl dotaz k uvedení článku 6 a 7 v jednacím řádu (působnost v habilitačních a profesorských
řízení). Děkan vysvětlil důvody uvedení těchto článku v jednacím řádu, v případě, že bude uvedeno v nové
směrnici rektora, bude z jednacího řádu VR vypuštěno.
Dále byla připomínkována změna počtu usnášeníschopnosti, článek 4, bod 7 – vědecká rada je
usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů vědecké rady, původně bylo 2/3 všech
členů VR, článek 9 schválení předložených návrhů nadpoloviční většinou všech členů VR bylo zachováno,
Děkan vysvětlil důvody vedoucí k této změně, stejný způsob je na univerzitní VR i na dalších fakultách. Z řad
členů byl tento nový návrh podpořen, s externími členy VR je třeba pracovat, vysvětlit
důležitost/nezastupitelnost jejich účasti na všech jednáních VR.
Dále byl vznesen dotaz ohledně možné duplicity článku 4, bod 5 a článku 5, bod 3, o duplicitní záležitost se
nejedná, článek 5, bod 3 je přímo citací zákona o vysokých školách.
Vědecká rada projednala a vzala předložený jednací řád na vědomí.
Na jednání vědecké rady se dostavil děkan Pichler, celkový počet 33 členů.
8. Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Lesnické a dřevařské fakulty
Mendelovy univerzity v Brně
doc. Klvač
Vysvětlil změnu názvosloví, dříve uvedeno jako Aktualizace Dlouhodobého záměru, dále způsob jeho
předkládání, projednávání a schvalování orgány fakulty. Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a
tvůrčí činnosti na Lesnické a dřevařské fakultě vědecká rada projednává. Děkan členy VR s tímto plánem
realizace seznámil, upozornil na aktuální problémy v oblasti vzdělávací a tvůrčí činnosti, internacionalizaci ve
vzdělávacím i tvůrčím procesu a představil návrhy opatření.
V diskusi byl představený materiál kladně hodnocen, bylo upozorněno na změnu názvosloví a široké
spektrum bakalářských studijních programů, možnost jejich spojení a určení specializací. Na fakultě se
předpokládá harmonizace bakalářských SP.

Vědecká rada projednala předložený plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti
Lesnické a dřevařské fakulty.
3. Habilitační řízení Ing. Michal Rybníček, Ph.D.
Habilitační řízení ke jmenování docentem pana Ing. Michala Rybníčka , Ph.D., vědecko-výzkumného
pracovníka Ústav nauky o dřevě, Lesnické a dřevařské fakulty, Mendelovy univerzity v Brně v oboru
Materiálové inženýrství.
Podle § 72 zákona 111/1998 Sb. byla Vědeckou radou Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU ustanovena
dne 22. září 2016 habilitační komise ve složení:
předseda:

prof. Dr. Ing. Petr Horáček
Ústav výzkumu globální změny, AV ČR, v.v.i ., Brno

členové:

prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc.
Ústav základního zpracování dřeva
LDF MENDELU
doc. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D.
Katedra fyzické geografie a geoekologie
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
doc. Ing. Aleš Zeidler, Ph.D.
Katedra základního zpracování dřeva,
Fakulty lesnická a dřevařská
Česká zemědělská univerzita v Praze
doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D.
Katedra archeologie
Filozofická fakulta
Západočeská univerzita v Plzni

Jako oponenti byli habilitační komisí navrženi:
prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
Geografický ústav
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita Brno
doc. Ing. Aleš Zeidler, Ph.D.
Katedra základního zpracování dřeva,
Fakulty lesnická a dřevařská
Česká zemědělská univerzita v Praze
Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Katedra fyzické geografie a geoekologie
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova v Praze
Habilitační komise v souladu s § 72 zákona 111/1998 Sb. posoudila vědeckou a odbornou kvalifikaci,
předcházející pedagogickou praxi a úroveň habilitační práce na základě posudků oponentů pana Ing.
Michala Rybníčka, Ph. D. a na základě tajného hlasování se usnesla podat Vědecké radě Lesnické a
dřevařské fakulty MENDELU návrh na jeho jmenování docentem v oboru Materiálové inženýrství.
Hlasování hodnotící komise:
počet členů celkem:
počet přítomných členů:

5
4

počet hlasů kladných:

4

doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. byl z důvodu nemoci omluven
Návrh komise byl přednesen Vědecké radě LDF MENDELU předsedou habilitační komise prof. Horáčkem.
Byla zvolena 3 členná komise pro posouzení habilitační přednášky ve složení: prof. Dr. Ing. Libor Jankovský,
prof. Ing. Marek Turčáni, Ph.D., Ing. Jaroslav Rygl.
Předseda vědecké rady vyzval uchazeče Ing. Rybníčka, Ph.D., aby přednesl přednášku na téma:
Dendrochronologické datování historických a archeologických dřevěných prvků na území ČR
Poté Ing. Michal Rybníček, Ph.D. představil svoji habilitační práci v powerpointové prezentaci, následovalo
přečtení posudků oponenty a odpovědi na dotazy oponentů.
Po zodpovězení dotazů přečetl prof. Jankovský stanovisko komise pro hodnocení habilitační přednášky.
Dalším bodem habilitačního řízení byla vědecká rozprava, ve které uchazeč odpovídal na následující dotazy:
o

o

o

o

o

prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D et Ph.D.:
• Rod Quercus – mají Quercus pubescens a Quercus cerris stejné dendrochronologické
křivky?
• Jaká jsou nejmenší krajinná měřítka, která lze v dendrochronologii použít?
• Byla v dubové chronologii již identifikována zajímavá klimatická období - lze tato období
v dubové chronologii vysledovat?
prof. Dr. Ing. Petr Maděra:
• Lze využít radiokarbonové datování k určení věku stromů, které nevytvářejí letokruhy?
(tropické dřeviny)
doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.:
• Čím vysvětlujete vyšší podíl ligninu, vlákniny a popela u subfosilních vzorků DB? Je to
přirozeným důsledkem stárnutí dřeva? Mění se chemické (nebo jiné – např. tloušťka
buněčné stěny) vlastnosti v současnosti?
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.:
• Proč nejsou k dispozici dendrochronologické křivky pro buk ve střední Evropě?
doc. Ing Václav Kupčák, CSc.:
• Je možné časové určení dendrochronologických analýz s přesností na roky?

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 23. 2. 2017:
počet členů celkem:
počet přítomných členů:
počet hlasů kladných:
počet hlasů záporných:
počet hlasů neplatných:

41
34
34
0
0

Skrutátoři oznámili VR LDF MENDELU výsledek tajného hlasování.
Předseda vědecké rady oznámil uchazeči výsledek jednání. Vědecká rada navrhne rektorovi Mendelovy
univerzity v Brně jmenování Ing. Rybníčka, Ph.D. docentem v oboru Materiálové inženýrství.

Závěr
Předseda vědecké rady navrhl následující usnesení a nechal o něm hlasovat
Usnesení:
Vědecká rada schvaluje pana doc. Mgr. Jindřicha Kynického, Ph.D., školitelem v doktorském studijním
programu Tvorba a ochrana krajiny.
Vědecká rada schvaluje pana Ing. Jiřího Foita, Ph.D., školitelem v doktorském studijním programu Lesní
inženýrství – Ochrana krajiny.
Vědecká rada schvaluje pana doc. RNDr. Aleše Rudu, Ph.D., školitelem v doktorském studijním programu
Aplikovaná geoinformatika.
Vědecká rada schvaluje uvolnění pana prof. Ing. Jaroslava Buchara, DrSc., Ing. Jindřicha Holopírka,
CSc., doc. Dr. Ing. Jaroslava Hrázského a doc. Ing. Josefa Chladila, CSc., z oborové rady doktorského
studijního programu Dřevařské inženýrství – Technologie zpracování dřeva.
Vědecká rada schvaluje pana doc. Ing. Karla Janáka, CSc., členem zkušební komise pro Státní doktorské
zkoušky a obhajoby disertačních prací v doktorském studijním programu Dřevařské inženýrství –
Technologie zpracování dřeva.
Vědecká rada schvaluje pana Ing. Antonína Martiníka, Ph.D., doc. Ing. Matjaže Čatera, Ph.D., Ing.
Lumíra Dobrovolného, Ph.D., a Ing. Martina Horejšího za členy komisí pro Státní bakalářské a Státní
závěrečné zkoušky studijních program a oborů Lesnické a dřevařské fakulty.
Vědecká rada projednala a vzala na vědomí předložený Jednací řád vědecké rady LDF
Vědecká rada projednala předložený plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti
Lesnické a dřevařské fakulty.
Vědecká rada podle § 72, odst. 11 zákona o vysokých školách a na základě výsledku tajného hlasování
navrhla postoupit návrh na jmenování docentem pana Ing. Michala Rybníčka, Ph.D., v oboru Materiálové
inženýrství rektorovi univerzity.
Usnesení vědecké rady bylo schváleno jednohlasně.
Příští jednání vědecké rady se uskuteční 20. dubna 2017 v 9.30 hodin v zasedací místnosti děkanátu.

V Brně dne 23. 2. 2017

Zapsala: Blanka Dobešová
Za správnost: doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D.

