Zápis č. 43
z jednání Vědecké a umělecké rady Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy
univerzity v Brně dne 26. 10. 2017
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni:
prof. Dr. Ing. Petr Horáček, doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc., Ing. Rostislav Kahaja, doc. RNDr. Bohumír
Lomský, CSc., Ing. Tomáš Pařík, Ing. Josef Vojáček, prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.,
Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod
Záměry akreditačních spisů LDF MENDELU
Schválení habilitační komise pro habilitační řízení Ing. Romana Longauera, CSc.
Výsledky pilotního vnitřního hodnocení kvality
Různé
Habilitační řízení Ing. Jiří Foit, Ph.D. (předpoklad zahájení v 11.30 hodin)

1. Úvod
Jednání vědecké a umělecké rady zahájil děkan fakulty a přivítal přítomné.
Na úvod jednání vyzval členy VaUR fakulty, aby minutou ticha uctili památku zesnulého prof. Ing. Klementa
Rejška, CSc.
Vědecká rada byla usnášeníschopná v počtu 29 přítomných členů, z toho 27 hlasujících (2 toho času na
jednání habilitační komise).
Děkan fakulty seznámil členy VaUR s výsledky hlasování per-rollam. Hlasování per rollam se zúčastnilo
celkem 31 členů VaUR. Členové vyjádřili souhlas s tématem č. 3 habilitační přednášky Ing. Jiřího Foita,
Ph.D. - Těžební zbytky – substrát pro vývoj škodlivého podkorního hmyzu a současně nositel diverzity
saproxylických organismů v hospodářských lesích. Kladně se vyjádřilo 31 členů, nikdo nebyl proti, 10 se
zdrželo. Skrutátory per rollam byli jmenováni doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. a prof. Dr. Ing. Petr Maděra.
(Pozn. stanovení habilitační přednášky je podle nově registrovaného vnitřního předpisu univerzity od příštího
měsíce plně v kompetenci habilitační komise).
Děkan seznámil s programem jednání. Ze strany členů VaUR nebyly předneseny žádné další návrhy bodů
jednání.
Dále přešel ke kontrole zápisu č. 42, zápis byl schválen 26 hlasy bez připomínek, 1 člen se zdržel.
Informoval o změně ve složení VaUR, odstoupil Ing. Daniel Szorád, Ph.D., jako nový člen byl navržen a
senátem LDF schválen Ing. Daniel Šafařík, Ph.D., ředitel Krajského ředitelství Brno LČR, s.p.
Po zahájení se připojil k jednání VaUR doc. Jurík, přítomno bylo celkem 28 hlasujících členů.
2. Záměry akreditačních spisů LDF MENDELU
doc. Klvač
• Akreditační řád univerzity upravuje podrobnosti předkládání a projednávání návrhů v souvislosti s
akreditací studijního programu, institucionální akreditací pro oblast nebo oblasti vzdělávání,
schvalování studijních programů podle čl. 30 odst. 6 Statutu univerzity a procesy spojené s
přípravou žádostí o akreditaci oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem podle čl.
24 odst. 2 statutu. Děkan představil členům VaUR záměry akreditačních spisů fakulty v doktorských

studijních programech Dřevařství, Ekologie lesa a fytologie, Lesnictví, Procesy tvorby nábytku a
Tvorba a ochrana krajiny, seznámil s garanty DSP, povinnými i volitelnými předměty.
Diskuse: Změna názvu u DSP Tvorba a ochrana krajiny na Tvorba a ochrana krajiny, inženýrské stavby
v krajině; Fytologie a ekologie lesa na Ekologie lesa a fytologie; zařazení studentů do oborů DSP, nelze
stanovit hranice mezi jednotlivými specializacemi DSP - důležitý je základ specializace, záměrem není striktně oddělovat
jednotlivé obory, překryvy budou umožněny, může být řešeno školiteli specialisty; písemně zaslaná připomínka Ing. Synka
v charakteristice DSP Fytologie a ekologie lesa je „V profilu absolventa“ navíc specializace „Ekologie a
management zvěře“, která je zařazena v programu DSP Lesnictví; děkan reagoval na připomínky z diskuse,
budou zapracovány do akreditačních spisů a po zpracování budou záměry předloženy Radě pro vnitřní
hodnocení k vyjádření.
Výsledky hlasování

27 pro

0 proti

1 se zdržel

Vědecká a umělecká rada schvaluje předložené Záměry akreditačních spisů fakulty.
3. Schválení habilitační komise pro habilitační řízení Ing. Romana Longauera, CSc.
Podle § 30 zákona 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů byly vědecké radě předloženy podklady
k zahájení habilitačního řízení vč. návrhů na ustanovení komisí
pana Ing. Romana Longauera, CSc., v oboru Fytologie lesa.
doc. Klvač vyzval doc. Pokorného, aby představil kandidáta habilitačního řízení, seznámil s jeho publikační
činností, jeho působností na Ústavu zakládání a pěstění lesů.
Dále děkan informoval, že zákonné podmínky i vnitřní předpisy univerzity i fakulty pro zahájení habilitačního
řízení byly splněny a započetí habilitačního řízení bylo doporučeno kolegiem děkana i kolegiem rektora.
Ing. Roman Longauer, CSc., splňuje podmínky pro habilitační řízení.
Členy habilitační komise byli navrženi:
Předseda:

prof. Ing. Oldřich Mauer, CSc., akademický pracovník
Ústavu zakládání a pěstění lesů LDF MENDELU

Členové:

prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc., akademický pracovník
Katedra Fytológie, Lesnická fakulty, Technická universita Zvolen
prof. Ing. Milan Lstibůrek, MSc., Ph.D., akademický pracovník
Katedra genetiky a fyziologie lesních dřevin, FLD ČZU v Praze
doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D., akademický pracovník
Ústavu zakládání a pěstění lesů LDF MENDELU
Ing. Miloš Pařízek
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Hradec Králové

Všichni jmenovaní s návrhem na jemnování členy habilitační komise předběžně vyslovili souhlas.
Diskuse na téma vhodnost zařazení Ing. Pařízka za člena habilitační komise, chybí mu Ph.D. vzdělání, bez
publikační činnosti, děkan na připomínku reagoval, vysvětlil důvod zařazení, není jednoduché najít
odborníka v této sekci z praxe s titulem minimálně Ph.D. s velkými a dlouholetými zkušenostmi, účasti Ing.
Pařízka v habilitační komisi byla vyslovena podpora rovněž ze strany ÚHUL i MZe, je třeba zajistit i
provázanost s praxí, jedná se o člena komise, ne o oponenta, nejednáme v rozporu se zákonem.
Témata habilitační přednášky Ing. Romana Longauera, CSc. již nejsou relevantní pro hlasování na VaUR
1. Faktory ovlivňující efektivnost opatření na zachování genofondu lesních dřevin
2. Genetické aspekty získávání a produkce reprodukčního materiálu lesních dřevin
3. Reprodukční procesy a reprodukce genofondu lesních dřevin

Výsledky hlasování

26 pro

0 proti

2 se zdrželi

Vědecká a umělecká rada schvaluje návrh na ustanovení habilitační komise pro habilitačního řízení Ing.
Romana Longauera, CSc., v oboru Fytologie lesa.
4. Výsledky pilotního vnitřního hodnocení kvality
doc. Klvač seznámil s výsledky pilotního vnitřního hodnocení kvality na univerzitě i na fakultě. Děkan žádá o
zaslání připomínek ze strany členů VaUR LDF do 9. 11. 2017 na adresu dobesova@mendelu.cz. Na dalším
jednání VaUR dojde k jejich vypořádání a budou předány dále na univerzitní úroveň.
Vědecká a umělecká rada vzala na vědomí zprávu s výsledky pilotního vnitřního hodnocení kvality na
univerzitě i na fakultě.
5. Různé
doc. Klvač představil navrhované změny jednotlivých oborových rad.
I.

Na návrh oborové rady DSP Procesy tvorby nábytku
•

jmenovat doc. Ing. Jaroslava Svobodu, Ph.D., akademického pracovníka Ústavu nábytku, designu
a bydlení, LDF MENDELU, členem zkušební komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby
disertačních prací v programu Procesy tvorby nábytku.

Výsledky hlasování

27 pro

0 proti

1 se zdržel

Vědecká a umělecká rada schválila jmenování pana doc. Ing. Jaroslava Svobodu, Ph.D., členem zkušební
komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací v programu Procesy tvorby nábytku.
II.

Na návrh oborové rady DSP Hospodářská úprava lesů

Garantem doktorského studijního programu Hospodářská úprava lesů byl děkanem LDF jmenován doc. Ing.
Karel Drápela, CSc., tím se stává ze zákona i předsedou oborové rady.
Vědecká a umělecká rada vzala informaci na vědomí, nepodléhá hlasování.
6. Habilitační řízení Ing. Jiřího Foita, Ph.D.
Vědecká a umělecká rada Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU rozhodla na základě výsledku jednání a
tajného hlasování o postoupení návrhu na jmenování Ing. Jiřího Foita, Ph.D. docentem v oboru Ochrana
lesa a myslivost rektorovi univerzity.
Výsledky hlasování

30 pro

0 proti

0 se zdržel

Zápis z habilitačního řízení je samostatným dokumentem.
7. Závěr
Děkan Lesnické a dřevařské fakulty doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D., navrhl následující usnesení a nechal o
něm hlasovat.
Usnesení:
Vědecká a umělecká rada schvaluje předložené Záměry akreditačních spisů doktorských studijních
programů Dřevařství, Ekologie lesa a fytologie, Lesnictví, Procesy tvorby nábytku a Tvorba a ochrana
krajiny, inženýrské stavby v krajině fakulty a navrhuje rektorovi záměr předložit Radě pro vnitřní
hodnocení.

Vědecká a umělecká rada schvaluje návrh ustanovení habilitační komise pro zahájení habilitačního řízení
Ing. Romana Longauera, CSc.
Vědecká a umělecká rada schvaluje jmenování pana doc. Ing. Jaroslava Svobodu, Ph.D., členem zkušební
komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací v programu Procesy tvorby nábytku.
Vědecká a umělecká rada vzala na vědomí zprávu s výsledky pilotního vnitřního hodnocení kvality na
univerzitě i na fakultě.
Vědecká a umělecká rada vzala na vědomí oznámení o změně garanta a předsedy DSP Hospodářská
úprava lesů.
Vědecká a umělecká rada vzala na vědomí oznámení o ukončení členství z důvodu úmrtí prof. Ing.
Klementa Rejška, CSc., z pozice člena VR, garanta DSP a člena zkušební komise doktorského studijního
oboru Ekologie lesa.
Vědecká a umělecká rada podává návrh na jmenování Ing. Jiřího Foita, Ph.D. docentem v oboru Ochrana
lesa a myslivost rektorovi univerzity.
Usnesení vědecké a umělecké rady LDF MENDELU bylo schváleno.
Výsledky hlasování

30 pro

0 proti

0 se zdržel

Příští jednání vědecké a umělecké rady se uskuteční 14. prosince 2017 v 9.30 hodin v zasedací místnosti
děkanátu.

V Brně dne 26. 10. 2017

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

Habilitační řízení Ing. Jiří Foit, Ph.D.
Habilitační řízení ke jmenování docentem pana Ing. Jiřího Foita, Ph.D., akademického pracovníka –
odborného asistenta Ústavu ochrany lesa a myslivosti, Lesnické a dřevařské fakulty, Mendelovy univerzity
v Brně v oboru Ochrana lesa a myslivost.
Podle § 72 zákona 111/1998 Sb. byla Vědeckou a uměleckou radou Lesnické a dřevařské fakulty
MENDELU ustanovena dne 20. dubna 2017 habilitační komise ve složení:
Předseda:

prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Ústav ochrany lesů a myslivosti
LDF MENDELU

Členové:

prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.
Katedra ochrany lesa a entomologie
FLD ČZU v Praze
doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.
VÚLHM, v.v.i., Strnady – Jíloviště
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka
CSc., Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
AF MENDELU
prof. Ing. Jaroslav Kmeť, PhD.
Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny LF
TU Zvolen

Jako oponenti byli habilitační komisí navrženi:
doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.
VÚLHM, v.v.i., Strnady – Jíloviště
prof. Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D.
Katedra ochrany lesa a entomologie FLD
ČZU v Praze
doc. Ing. Jakub Horák, Ph.D.
Katedra ochrany lesa a entomologie FLD
ČZU 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. Jiřího
Foita, Ph.D. a na základě tajného hlasování se usnesla podat Vědecké a umělecké radě Lesnické a
dřevařské fakulty MENDELU návrh na jeho jmenování docentem v oboru Ochrana lesa a myslivost.

Hlasování habilitační komise:
počet členů celkem:
5
počet přítomných členů:
5
počet hlasů kladných:
5
Návrh habilitační komise byl přednesen Vědecké a umělecké radě LDF MENDELU jejím předsedou prof.
Jankovským.
Předseda vědecké a umělecké rady vyzval uchazeče Ing. Foita, Ph.D., aby přednesl přednášku na téma:

Těžební zbytky − substrát pro vývoj škodlivého podkorního hmyzu a současně nositel diverzity
saproxylických organismů v hospodářských lesích
Po zaznění přednášky byla zvolena 3 členná komise pro posouzení habilitační přednášky ve složení
prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D., doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D. a Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D.
Poté Ing. Jiří Foit, Ph.D. představil svoji habilitační práci v PowerPointové prezentaci, následovalo přečtení
posudků oponenty a odpovědi na dotazy oponentů.
Po zodpovězení dotazů přečetl prof. Holuša stanovisko komise pro hodnocení habilitační přednášky.
Dalším bodem habilitačního řízení byla vědecká rozprava, ve které habilitant odpovídal na následující
dotazy:
1. prof. Dr. Ing. Viliam Pichler
Závisí riziko nevyvezení zbytků po těžbě a tím míra dopadu škodlivých dřevokazných druhů brouků
na lesní porosty na stavu přirozenosti ekosystému?
2. RNDr. František Pojer
Na základě svých poznatků, zkuste navrhnout teze legislativních opatření ke zvýšení či uchování
biodiverzity v hospodářských lesích ve vztahu k lesním těžebním zbytkům.
3. doc. Ing. Václav Kupčák, CSc.
Jaký je význam ponechání pařezů ve vztahu ke klikorohu borovému (Hylobius abietis), který je dle
legislativních norem kalamitní škůdce?
4. doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.
a) Kompenzační opatření v podobě ponechání vysokých pařezů a ležících kmenů jsou náhradou
k těžebním zbytkům?
b) Je vliv nedostatku ponechání mrtvého dřeva (tj. i těžebních zbytků) důvodem poklesu abundance
saproxylických brouků? Dotaz je položen s ohledem na to, že např. v boreálních lesích na Sibiři je
dostatek mrtvého dřeva v lesích a saproxyličtí brouci jsou tam i tak málo početní.
5. Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D.
Formulujte hospodářská doporučení v případě synergie sucha a škodlivých podkorních druhů hmyzu
pro eliminaci vlivu těchto druhů a současně zvýšení biodiverzity. Odpověď můžete směřovat na
příklad aktuálních lokálních zvýšení škod způsobených lýkožroutem vrcholkovým (Ips acuminatus)
na borovici.
6. Ing. Michal Synek
3

Podle výsledků národní inventarizace lesů leží na území Lesů ČR v průměru 8 m / ha hroubí a 7 m
/ ha nehroubí. Jsou tyto objemy dostatečné? Nebo by měly být vyšší?

Neveřejná část zasedání – volba skrutátorů a tajná volba.
Jako skrutátoři byli ustanoveni:

3

 doc. RNDr. Irena Marková, CSc.
 doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Tajné hlasování Vědecké a umělecké rady LDF MENDELU proběhlo dne 26. 10. 2017:
počet členů celkem:
počet přítomných členů:
počet hlasů kladných:
počet hlasů záporných:
počet hlasů neplatných:

39
30
30
0
0

Skrutátoři oznámili VaUR LDF MENDELU výsledek tajného hlasování.
Na základě tajného hlasování se Vědecká a umělecká rada LDF MENDELU usnesla následovně:
Usnesení:
Vědecká rada podle § 72, odst. 11 zákona o vysokých školách a na základě výsledku tajného hlasování
navrhla postoupit návrh na jmenování docentem pana Ing. Jiřího Foita, Ph.D., v oboru Ochrana lesa a
myslivost rektorovi univerzity.
.
Usnesení vědecké a umělecké rady bylo oznámeno uchazeči včetně výsledku tajného hlasování.
doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D. – děkan LDF

