Zápis č. 44
z jednání Vědecké a umělecké rady Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity
v Brně dne 22. 2. 2018
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni:
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D., Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D., doc. RNDr. Bohumír Lomský, CSc., prof. Dr. Ing.
Viliam Pichler, Ing. Petr Pražan, Ph.D., prof. Ing. Mikuláš Siklienka, Ph.D., Dr. Ing. Antonín Tůma, Ing. Michal
Synek, Ph.D., prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., Ing. Jiří Neshyba, Ing. Josef
Vojáček
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod
Schválení zápisu č. 43
Informace o výsledku hlasování per-rollam
Schválení záměru akreditace studijního programu Technická biologie dřevin
Projednání žádostí akreditačních spisů LDF MENDELU
Různé

1. Úvod
Jednání vědecké a umělecké rady zahájil děkan fakulty a přivítal přítomné.
Vědecká rada byla usnášeníschopná v počtu 26 přítomných členů.
Předseda VaUR LDF seznámil členy VaUR s personální změnou na pozici děkana fakulty, změnou ve složení
členů VaUR LDF (ukončení členství prof. Ing. Klementa Rejška, CSc., zamítnutí rezignace prof. Ing. Marka
Turčániho, Ph.D., ze strany Akademického senátu LDF) a přivítal nově jmenovaného člena prof. Ing. Jána
Sedliačika, Ph.D., děkana Dřevařské fakulty TU Zvolen.
Děkan seznámil členy VaUR s návrhem změny programu jednání. Ze strany členů VaUR nebyly předneseny
žádné další návrhy k bodům jednání.
Výsledky hlasování

26 pro

0 proti

0 se zdržel

Změna programu byla všemi členy bez připomínek odsouhlasena.
2. Schválení zápisu č. 43
Děkan požádal o schválení zápisu č. 43 z jednání VaUR LDF ze dne 26. 10. 2017.
Výsledky hlasování

26 pro

0 proti

Zápis byl členy VaUR LDF schválen bez připomínek.

0 se zdržel

3. Informace o výsledku hlasování per-rollam
Děkan fakulty seznámil členy VaUR s výsledky hlasování per-rollam, které proběhlo na základě žádosti
předsedy VaUR LDF doc. Klvače dle článku 4, odst.13 Jednacího řádu VaUR LDF ve věcech:
1. Změna habilitační komise
Hlasování se celkem zúčastnilo 35 členů VaUR LDF MENDELU (skrutátory byli jmenováni prof. Dr. Ing. Petr Maděra a doc.
Ing. Roman Gebauer, Ph.D.), kteří vyjádřili souhlas se změnou habilitační komise (nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel) pro habilitační řízení Ing. Romana Longauera, Ph.D., která bude pracovat ve složení:
prof. Ing. Oldřich Mauer, CSc. (LDF MENDELU) - předseda komise
prof. Ing. Jaroslav Kobliha, CSc. (FLD ČZU)
prof. Ing. Milan Lstibůrek, MSc., Ph.D. (FLD ČZU)
doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. (LDF MENDELU)
RNDr. Andrej Kormuťák, DrSc. (Ustav genetiky a biotechnologii rastlin, SAV)
Podmínka článku 4, odst. 13 Jednacího řádu VaUR LDF byla splněna, změna habilitační komise byla
schválena.
2. Záměry akreditací studijních programů LDF MENDELU
Hlasování se celkem zúčastnilo 35 členů VaUR, z čehož bylo 31 platných hlasů, 4 členové VaUR se nevyjádřili
v souladu s Jednacím řádem nebo se vyjádřili po stanoveném termínu. Skrutátory byli jmenováni prof. Dr. Ing.
Petr Maděra a doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. V rámci platných hlasů se 31 členů VaUR vyjádřilo následujícím
způsobem:
Se záměrem akreditace bakalářského studijního programu Lesnictví
souhlasí 23
nesouhlasí 0
zdržuje se 8
Se záměrem akreditace bakalářského studijního programu Krajinářství
souhlasí 23
nesouhlasí 0
zdržuje se 8
Se záměrem akreditace bakalářského studijního programu Arboristika
souhlasí 23
nesouhlasí 0
zdržuje se 8
Se záměrem akreditace bakalářského studijního programu Technologie a management zpracování dřeva
souhlasí 22
nesouhlasí 0
zdržuje se 9
Se záměrem akreditace bakalářského studijního programu Stavby na bázi dřeva
souhlasí 20
nesouhlasí 2
zdržuje se 9
Se záměrem akreditace bakalářského studijního programu Design nábytku
souhlasí 21
nesouhlasí 0 zdržuje se 10
Se záměrem akreditace bakalářského studijního programu Tvorba a výroba nábytku
souhlasí 22
nesouhlasí 0 zdržuje se 9
Se záměrem akreditace navazujícího magisterského studijního programu Lesní inženýrství
souhlasí 23
nesouhlasí 0
zdržuje se 8
Se záměrem akreditace navazujícího magisterského studijního programu Krajinné inženýrství
souhlasí 23
nesouhlasí 0
zdržuje se 8
Se záměrem akreditace navazujícího magisterského studijního programu Technologie a management zpracování dřeva
souhlasí 22
nesouhlasí 0
zdržuje se 9
Se záměrem akreditace navazujícího magisterského studijního programu Stavby na bázi dřeva
souhlasí 20
nesouhlasí 2
zdržuje se 9
Se záměrem akreditace navazujícího magisterského studijního programu Design nábytku
souhlasí 22
nesouhlasí 0
zdržuje se 9

Podmínka článku 4, odst. 13 Jednacího řádu VaUR LDF byla splněna, předkládané záměry akreditací studijních
programů byly odsouhlaseny a byly předloženy k projednání Radě pro vnitřní hodnocení.
Na jednání se dostavila doc. Tesařová, VaUR byla usnášeníschopná v počtu 27 hlasů.

Na dnešním jednání budou kompletní akreditační spisy představeny garanty studijních programů, členům VaUR
LDF bude umožněno se k nim vyjádřit.
Děkan informoval členy VaUR LDF o „Procesu akreditace na LDF MENDELU“ (Končící platnost akreditací –
Závazky vůči OPVVV ESF a ERDF – Předkládání žádosti o akreditaci SP - Akreditační řád MENDELU – Metodické
materiály NAÚ; Stav záměrů akreditací je zveřejněn na http://akreditace.mendelu.cz/stav-podanych-zadosti).

4. Schválení záměrů akreditačních spisů LDF MENDELU
Ing. Dvořák
• Představil záměr akreditačního spisu studijního programu Technická biologie dřevin, jedná se o zcela
nový navazující magisterský studijní program pro presenční formu studia, garantem studijního
programu je prof. Jankovský.
prof. Jankovský
• Vysvětlil důvody vedoucí ke zpracování záměru studijního programu Technická biologie dřevin,
seznámil s náplní studijního programu, informoval o profilu absolventa, předpokládaných možnostech
uplatnění absolventů, seznámil se státnicovými předměty.
Diskuse: Předložený záměr studijního programu byl členy VaUR kladně hodnocen, drobné připomínky byly
vedeny k názvu SP, byly navrženy možné změny názvu SP směrem k „městskému lesnictví“ a doplnění skladby
předmětů, mohlo by se jednat i SP vyučovaný v AJ. K připomínkám ze strany členů VaUR se vyjádřil garant
přípravy záměru.
Závěr: Připomínky členů VaUR budou zapracovány do předloženého záměru akreditačního spisu.
Výsledky hlasování

25 pro

0 proti

2 se zdrželi

Vědecká a umělecká rada schvaluje předložený Záměr akreditačního spisu Technická biologie dřevin a
navrhuje záměr po zapracování připomínek předložit Radě pro vnitřní hodnocení MENDELU.
5. Projednání žádostí akreditačních spisů LDF MENDELU
Ing. Dvořák
• Uvedl důvody pro zařazení bodu projednání žádostí akreditačních spisů do programu jednání VaUR
doc. Pokorný
• Informoval o spisech SP LDF Lesnictví, Lesní inženýrství, Arboristika, Krajinářství, Krajinné inženýrství,
seznámil s garanty SP, kteří představili jednotlivé studijní programy (Lesnictví – prof. Holuša, Lesní
inženýrství – prof. Maděra, Arboristika – doc. Úradníček, Krajinářství - doc. Hrůza, Krajinné inženýrství
– doc. Kupec).
Diskuse: Členové VaUR upozornili na jazykové vzdělání absolventů SP Lesní inženýrství, umění komunikace,
použití svých znalostí v praxi, zpracování žádostí SP Lesní i Krajinářské inženýrství bylo kladně hodnoceno;
Větší důraz by měl být věnován zaangažování expertů a praktiků do SP Arboristika, začlenění Standardů, chybí
sylaby některých předmětů, byly vzneseny připomínky ke garantům předmětů.
Závěr: Garanti studijních programů zapracují připomínky členů VaUR fakulty.
Vědecká a umělecká rada projednala SP ve formě žádostí o akreditaci studijních programů Lesnictví, Lesní
inženýrství, Arboristika, Krajinářství, Krajinné inženýrství.

doc. Kopecký
• Informoval o spisech studijních programů fakulty pro bakalářské a magisterské studijní programy a
seznámil s garanty SP, kteří studijní programy představili (Design nábytku – Ing. Tauber, Stavby na
bázi dřeva – Ing. Kotásková, Tvorba nábytku - Ing. Šimek, Technologie a management zpracování
dřeva – doc. Vavrčík, Design nábytku – doc. Svoboda, Stavby na bázi dřeva – doc. Král, Technologie a
management zpracování dřeva – doc. Kopecký)
Diskuse:
SP Technologie a management zpracování dřeva - prof. Horáček upozornil na celkově nejasnou koncepci SP,
nejedná se o konkurenceschopný SP, kritizuje personální zajištění SP, navrhuje změnu názvu programu,
změnu garantů oboru, předmětů a vyučujících. Vzhledem k rozsahu připomínek byl prof. Horáček požádán o
dodání připomínek písemnou formou.
SP Stavby na bázi dřeva – prof. Horáček - absolvent musí mít šanci o autorizaci, toto je třeba zapracovat,
kritizuje skladbu předmětů, personální obsazení studijního programu, změnu vyučujících předmětů, je třeba si
upřesnit, co má tento SP splňovat. Ing. Kotásková jako garant SP vysvětlila navrhovanou skladbu předmětů.
doc. Hrubý doporučuje komunikaci s VUT, fakultou stavební, je třeba definovat – vyjasnit - co Stavby na bázi
dřeva mají splňovat, o co budeme usilovat – absolvent - specialista na dřevěné stavby nebo stavební inženýr.
SP Design nábytku – diskuse na téma zaměření a výstup studijního programu.
Vědecká a umělecká rada projednala SP ve formě žádostí o akreditace studijních programů pro bakalářské i
magisterské studijní programy Design nábytku, Stavby na bázi dřeva, Tvorba nábytku, Technologie a
management zpracování dřeva.
6. Různé
Návrhy oborových rad
prof. Maděra představil návrhy oborových rad na jmenování školitelem:
Na návrh oborové rady DSP Lesní inženýrství – studijní obor Hospodářská úprava lesa:
•

ustanovit Ing. Tomáše Mikitu, Ph.D. – akademického pracovníka Ústavu hospodářské úpravy lesů a
aplikované geoinformatiky školitelem v doktorském studijním oboru Hospodářská úprava lesa

Výsledky hlasování

23 pro

0 proti

4 se zdrželi

Vědecká a umělecká rada schválila ustanovení pana Ing. Tomáše Mikity, Ph.D., školitelem v doktorském
studijním oboru Hospodářská úprava lesa.

•

ustanovit Ing. Zdeňka Adamce, Ph.D. – akademického pracovníka Ústavu hospodářské úpravy lesů a
aplikované geoinformatiky školitelem v doktorském studijním oboru Hospodářská úprava lesa

Výsledky hlasování

23 pro

0 proti

4 se zdrželi

Vědecká a umělecká rada schválila ustanovení pana Ing. Zdeňka Adamce, Ph.D., školitelem v doktorském
studijním oboru Hospodářská úprava lesa.
prof. Maděra
• Informoval o udělení akreditace habilitačnímu řízení v oboru Pěstění lesa a Hospodářská úprava lesa

Usnesení:
Vědecká a umělecká rada schvaluje předložený Záměr akreditačního spisu Technická biologie dřevin a
navrhuje záměr předložit Radě pro vnitřní hodnocení MENDELU.
Vědecká a umělecká rada projednala předložené návrhy SP ve formě předložených žádostí o akreditaci
studijních programů Lesnictví, Lesní inženýrství, Arboristika, Krajinářství, Krajinné inženýrství, pro bakalářské i
magisterské studijní programy Design nábytku, Stavby na bázi dřeva, Tvorba nábytku, Technologie a
management zpracování dřeva a po zohlednění a zpracování připomínek členů VaUR LDF doporučuje předložit
rektorce univerzity k projednání v IAK MENDELU a následně ke schválení NAÚ.
Vědecká a umělecká rada schvaluje ustanovení pana Ing. Tomáše Mikity, Ph.D., školitelem v doktorském
studijním oboru Hospodářská úprava lesa.
Vědecká a umělecká rada schvaluje ustanovení pana Ing. Zdeňka Adamce, Ph.D., školitelem v doktorském
studijním oboru Hospodářská úprava lesa.
Usnesení vědecké a umělecké rady LDF MENDELU bylo schváleno.
Výsledky hlasování

26 pro

0 proti

1 se zdržel

Příští jednání vědecké a umělecké rady se uskuteční 19. dubna 2018 v 9.30 hodin v zasedací místnosti
děkanátu.

V Brně dne 22. 2. 2018
Zapsala: Blanka Dobešová
Za správnost: Ing. Jan Dvořák, Ph.D.

