Zápis č. 45
z jednání Vědecké a umělecké rady Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity
v Brně dne 19. 4. 2018
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni:
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D., Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D., doc. RNDr. Bohumír Lomský, CSc., Ing. Rostislav
Kahaja, Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D., prof. Ing. Marek Turčáni, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Vrška, Ph.D., doc. Ing.
Jaroslav Svoboda, Ph.D., Ing. Jiří Neshyba, prof. Ing. Mikuláš Siklienka, Ph.D.
Prof. Dr. Ing. Libor Jankovský byl do funkce děkana jmenován rektorkou dne 3. 4. 2018.
Funkční období stávající Vědecké a umělecké rady Lesnické a dřevařské fakulty i přes změnu děkana zůstává
nezměněno.
Informoval o vymodelované mediální aféře zveřejněné v Lidových novinách a přečetl stanovisko vedení fakulty.
Seznámil VaUR o odvolání vedoucího ústavu geologie a pedologie doc. Kynického, vedením ústavu je
pověřena doc. Vranová.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod
Schválení zápisu č. 44
Projednání žádostí a záměrů akreditačních spisů DSP LDF MENDELU
Různé
Habilitační řízení Ing. Romana Longauera, CSc.

1. Úvod
Jednání Vědecké a umělecké rady zahájil děkan fakulty a přivítal přítomné.
Vědecká rada byla usnášeníschopná v počtu 24 přítomných členů.
Seznámil s programem jednání.
Výsledky hlasování

24 pro

0 proti

0 se zdržel

Program jednání byl všemi členy VaUR schválen.
2. Schválení zápisu č. 44
Děkan požádal o schválení zápisu č. 44 z jednání VaUR LDF ze dne 22. 2. 2018.
Výsledky hlasování

23 pro

0 proti

1 se zdržel

Zápis byl členy VaUR LDF schválen bez připomínek.
3. Projednání záměrů akreditačních spisů DSP LDF
prof. Jankovský
• Představil koncept doktorského studia na LDF MENDELU
• Seznámil se záměry akreditačních spisů DSP a vysvětlil důvody vedoucí k akreditaci doktorských
studijních programů
• Představil jednotlivé doktorské studijní programy, seznámil s garanty SP, formou studia, profilem SP

Diskuse na téma sjednocení obsahu spisů dle vzoru spisu ochrany lesa a myslivosti, prof. Holuša upozornil na
duplikaci předmětů, které jsou v bakalářských i magisterských SP, upravit výstupy DSP v jednotlivých
programech podle náročnosti SP – lze využít vzoru AF.
1. European Forestry – garant doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.
Jedná se o studijní program v anglickém jazyce, navazující na současný DSP, o navazující magisterský SP
v prezenční formě.
Na jednání VaUR se dostavili prof. Pichler a prof. Sedliačik, VaUR byla usnášeníschopná v počtu 26 členů.
Diskuse:
K úpravě názvu předmětů, změny budou zapracovány před odesláním do RVH.
Obsah studijního programu, návrh přednášek členů IUFRO, je možno využít této organizace k zajištění
přednášek pro studenty.
Skladba předmětů – chybí předmět zabývající se zoologií a entomologií – změna se předpokládá, je třeba
definovat cílovou skupiny a profil absolventa.
Výsledky hlasování

26 pro

0 proti

0 se zdrželi

Vědecká a umělecká rada schválila předložený záměr akreditačního spisu DSP European Forestry a po
zohlednění a zapracování připomínek členů VaUR LDF doporučuje předložit rektorce univerzity k projednání
v Radě pro vnitřní hodnocení.
2. Fytologie lesa – garant prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Na jednání se dostavil Ing. Dolejský, doc. Pokorný a Ing. Pojer, VaUR byla usnášeníschopná v počtu 29 členů.
Diskuse na téma obsah DSP Fytologie lesa – připomínky budou garantem prof. Maděrou zapracovány.
Výsledky hlasování

27 pro

0 proti

2 se zdrželi

Vědecká a umělecká rada schválila předložený záměr akreditačního spisu DSP Fytologie lesa a po zohlednění
a zapracování připomínek členů VaUR LDF doporučuje předložit rektorce univerzity k projednání v Radě pro
vnitřní hodnocení.
3. Ochrana lesa a myslivost – garant doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Diskuse:
Je třeba opravit překlep v profilu studijního programu, jedná se akademicky zaměřený SP.
Diskuse na téma změna názvu SP – spojení Ochrany lesa a Myslivosti, v nový spojený DSP Ochrana lesa a
myslivost, příprava dvou samostatných oborů, prolnutí s lesnickou fytopatologií a mykologií, aplikovanou
zoologií.
Děkan vyzval členy VaUR k hlasování o návrhu rozdělení spisu na dvě specializace, a to na DSP Ochrana lesa
a DSP Myslivost
Výsledky hlasování

6 pro

13 proti

10 se zdrželi

Vědecká a umělecká rada neodsouhlasila rozdělení spisu na dvě samostatné specializace, spis bude ponechán
v předkládané podobě se zapracovanými připomínkami.
Děkan vyzval členy VaUR k hlasování o schválení projednaného záměru akreditačního spisu DSP ve stávající
podobě a předložení rektorce k projednání v Radě pro vnitřní hodnocení.
Výsledky hlasování

27 pro

0 proti

2 se zdrželi

Vědecká a umělecká rada schválila předložený záměr akreditačního spisu DSP Ochrana lesa a myslivosti a po
zohlednění a zapracování připomínek členů VaUR LDF doporučuje předložit rektorce univerzity k projednání
v Radě pro vnitřní hodnocení.
4. Technika výrobních procesů – garant prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Garant vysvětlil název DSP
Diskuse na téma personální zajištění oboru, obsah sebehodnotící zprávy.
Výsledky hlasování

29 pro

0 proti

0 se zdrželi

Vědecká a umělecká rada schválila předložený záměr akreditačního spisu DSP Technika výrobních procesů a
doporučuje předložit rektorce univerzity k projednání v Radě pro vnitřní hodnocení.
5. Hospodářská úprava lesa - garant doc. Ing. Karel Drápela, CSc.,
Diskuse na téma obsahové vyrovnanosti s ostatními spisy a profilu absolventa. Prof. Holuša navrhuje upravit
názvy předmětů, které se shodují s bakalářskými a magisterskými SP a doplnit předměty, které předmět HÚL
rozšíří. Dle jeho názoru chybí zastoupení lesnické typologie, včetně odborníka v oborové radě a v předmětech
SZZ.
Garant bude vyzván, aby vstoupil v jednání s prof. Holušou a ve spolupráci s ním diskutoval sdělené
připomínky, na základě nichž bude spis dopracován.
Výsledky hlasování

27 pro

0 proti

2 se zdrželi

Vědecká a umělecká rada schválila předložený záměr akreditačního spisu DSP Hospodářská úprava lesa s
výše uvedenými připomínkami a doporučuje jej předložit rektorce univerzity kprojednání v Radě pro vnitřní
hodnocení.
6. Lesnická a dřevařská ekonomika a politika – garant doc. Ing. Václav Kupčák, CSc.
Diskuse na téma personální zajištění DSP, zvážit začlenění ekonomiky do oblasti vzdělávání, je začleněno
v lesnictví a dřevařství, lesnická ekonomika je specifická, pro začlenění do ekonomiky je třeba dobře
vyspecifikovat a zdůvodnit. Oblast vzdělávání bude do spisu zapracována.
Výsledky hlasování

22 pro

2 proti

5 se zdrželi

Vědecká a umělecká rada schválila předložený záměr akreditačního spisu DSP Lesnická a dřevařská
ekonomika a politika doporučuje předložit rektorce univerzity k projednání v Radě pro vnitřní hodnocení.
7. Lesnická fytopatologie a mykologie – garant doc. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D.
Diskuse na téma změna názvu – vyloučení slova „lesnická“, ponechání pouze Fytopatologie a mykologie, bude
odloučeno od ochrany lesa
Děkan vyzval členy VaUR k hlasování o návrhu o změně názvu DSP na Fytopatologie a mykologie.
Výsledky hlasování

11 pro

7 proti

11 se zdrželi

Vědecká a umělecká rada neodsouhlasila změnu názvu DSP.
Děkan vyzval členy VaUR k hlasování o schválení projednaného záměru akreditačního spisu DSP ve stávající
podobě a předložení rektorce k projednání v Radě pro vnitřní hodnocení.
Výsledky hlasování

28 pro

0 proti

1 se zdrželi

Vědecká a umělecká rada schválila předložený záměr akreditačního spisu DSP Lesnická fytopatologie a
mykologie a doporučuje předložit rektorce univerzity k projednání v Radě pro vnitřní hodnocení.

8. Materiálové inženýrství dřeva – garant doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.
Výsledky hlasování

29 pro

0 proti

0 se zdrželi

Vědecká a umělecká rada schválila předložený záměr akreditačního spisu DSP Materiálové inženýrství dřeva a
doporučuje předložit rektorce univerzity k projednání v Radě pro vnitřní hodnocení.
Závěr:
Vědecká a umělecká rada projednala DSP ve formě záměrů o akreditaci studijního programu European
Forestry, a doktorských studijních programů Fytologie lesa, Hospodářská úprava lesa, Lesnická a dřevařská
ekonomika a politika, Materiálové inženýrství dřeva, Ochrana lesa a myslivost, Technika výrobních procesů,
Lesnická fytopatologie a mykologie a doporučuje je předložit rektorce univerzity k projednání v Radě pro vnitřní
hodnocení.
4. Různé
 Na návrh oborové rady DSP Krajinné inženýrství – Tvorba a ochrana krajiny
•

ustanovit prof. Dr. Ing. Petra Maděru – akademického pracovníka Ústavu lesnické botaniky,
dendrologie a geobiocenologie školitelem v doktorském studijním oboru Tvorba a ochrana krajiny.

doc. Kupec vysvětlil důvody vedoucí k ustanovení školitelem prof. Maděry po zemřelém doc. Bučkovi a převzetí
školitelství studentů DSP
Výsledky hlasování

28 pro

0 proti

1 se zdrželi

Vědecká a umělecká rada schválila ustanovení pana prof. Dr. Ing. Petra Maděru školitelem v doktorském
studijním oboru Tvorba a ochrana krajiny.
Na návrh oborové rady DSP Procesy tvorby nábytku


•

ustanovit doc. Dr. Ing. Pavla Krále – akademického pracovníka Ústavu nauky o dřevě školitelem
v doktorském studijním programu Procesy tvorby nábytku.

Výsledky hlasování

29 pro

0 proti

0 se zdrželi

Vědecká a umělecká rada schválila ustanovení pana doc. Dr. Ing. Pavla Krále školitelem v doktorském
studijním oboru Procesy tvorby nábytku.
Oznámení o změně předsedy OR DSP Krajinné inženýrství – Ekologie lesa


•

v souladu s § 47 odst. 6 zákona č. 11/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů byla odvolána z funkce předsedkyně oborové rady doktorského studijního
oboru Ekologie lesa doc. RNDr. Irena Marková, CSc., novou předsedkyní oborové rady doktorského
studijního oboru Ekologie lesa byla jmenována doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.

Vědecká a umělecká rada byla seznámena se změnou, oznámení o změně předsedy oborové rady nepodléhá
hlasování VaUR LDF MENDELU.
Oznámení o změnách souvisejících s úmrtím doc. Ing. Antonína Bučka, CSc.


•

ukončením členství doc. Ing. Antonína Bučka, CSc., v oborových radách a zkušebních komisí
doktorských studijních programů. Studenti DSP, které doc. Buček vedl, jako školitel, byli převedeni
k novým školitelům.

Vědecká a umělecká rada byla seznámena se změnou, oznámení o ukončení členství nepodléhá hlasování
VaUR LDF MENDELU.



Návrh na jmenování dalších členů komisí pro státní závěrečné zkoušky pregraduálních studijních
programů
Interní členové
Ing. et Ing. Jan Klepárník, Ph.D. - Ústav techniky (pro studijní program Stavby na bázi dřeva)
Ing. Radim Kolář, Ph.D. - Ústav nauky o dřevě (pro studijní programy Dřevařství a Stavby na bázi dřeva)
Ing. Jaromír Milch, Ph.D. - Ústav nauky o dřevě (pro studijní programy Dřevařství a Stavby na bázi dřeva)
Ing. David Děcký - Ústav nauky o dřevě (pro studijní programy Dřevařství a Stavby na bázi dřeva)
Externí členové
Ing. Libor Konvičný – Biskupské lesy, ředitel (pro studijní programy Lesnictví, Lesní inženýrství)
Ing. Tomáš Minx, Ph.D. – MP lesy, s.r.o., ředitel (pro studijní programy Lesnictví, Lesní inženýrství)
Ing. Pavel Wágner - zahradní inženýr, znalec v oboru Zemědělství, odvětví zahradnictví, specializace
arboristika, Arbonet s.r.o. (pro studijní program Arboristika)
Ing. Marek Žďárský - zahradní inženýr, znalec v oboru Ochrana přírody a Zemědělství, Český
certifikovaný arborista – Konzultant, Arbonet s.r.o., (pro studijní program Arboristika)
Ing. Milan Zerzan – Městské lesy Hradec Králové, ředitel (pro studijní programy Lesnictví, Lesní
inženýrství)
Ing. Vratislav Blaha, CSc. – Asociace dodavatelů montovaných domů, předseda (pro studijní program
Stavby na bázi dřeva)

Výsledky hlasování

29 pro

0 proti

0 se zdrželi

Vědecká a umělecká rada schválila jmenování dalších členů komisí pro státní závěrečné zkoušky
pregraduálních studijních programů.
 Rada IGA
prof. Jankovský informoval o změně Rady IGA, rezignuje na její předsednictví i členství.
Výsledky hlasování

28 pro

0 proti

1 se zdrželi

Vědecká a umělecká rada schválila rezignaci prof. Dr. Ing. Libora Jankovského na předsednictví a členství
v radě IGA.
Návrh na odvolání Ing. Vlastimila Valy, CSc., z Rady IGA
Výsledky hlasování

27 pro

0 proti

2 se zdrželi

Vědecká a umělecká rada schválila odvolání Ing. Vlastimila Valy, CSc., z Rady IGA.
Návrh na doplnění nových členů Rady IGA – Ing. Tomáš Mikita, Ph.D., doc. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D.,
Ing. Tomáš Mikita, Ph.D., akademický pracovník Ústavu hospodářské úpravy lesa a aplikované geoinformatiky.
Výsledky hlasování

28 pro

0 proti

1 se zdrželi

doc. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D., akademický pracovník Ústavu ochrany lesa a myslivosti
Výsledky hlasování

27 pro

0 proti

2 se zdrželi

Vědecká a umělecká rada odsouhlasila doplnění Rady IGA o členy Ing. Tomáše Mikitu, Ph.D. a doc. RNDr,
Michala Tomšovského, Ph.D.

Návrh na odsouhlasení předsedy Rady IGA
Předsedou Rady IGA byl děkanem navržen Ing. Tomáš Mikita, Ph.D.
Výsledky hlasování

22 pro

2 proti

5 se zdrželi

Vědecká a umělecká rada odsouhlasila návrh ustanovit Ing. Tomáše Mikitu, Ph.D., předsedou Rady IGA.
Usnesení:
Vědecká a umělecká rada projednala předložené návrhy DSP ve formě předložených záměrů o akreditaci
studijních programů záměrů Fytologie lesa, Hospodářská úprava lesa, Lesnická a dřevařská ekonomika a
politika, Materiálové inženýrství dřeva, Ochrana lesa a myslivost, Technika výrobních procesů, Lesnická
fytopatologie a mykologie a po zohlednění a zpracování připomínek členů VaUR LDF doporučuje předložit
rektorce univerzity k projednání v Radě pro vnitřní hodnocení MENDELU.
Vědecká a umělecká rada schvaluje ustanovení pana prof. Dr. Ing. Petra Maděru školitelem v doktorském
studijním oboru Tvorba a ochrana krajiny.
Vědecká a umělecká rada schvaluje ustanovení pana doc. Dr. Ing. Pavla Krále školitelem v doktorském
studijním oboru Procesy tvorby nábytku.
Vědecká a umělecká rada schvaluje jmenování dalších členů komisí pro státní závěrečné zkoušky
pregraduálních studijních programů.
Vědecká a umělecká rada schvaluje rezignaci prof. Dr. Ing. Libora Jankovského na předsedu a členství v Radě
IGA.
Vědecká a umělecká rada schvaluje odvolání Ing. Vlastimila Valy, CSc., z Rady IGA.
Vědecká a umělecká rada schvaluje jmenování nových členů Ing. Tomáše Mikity, Ph.D., a doc. RNDr. Michala
Tomšovského, Ph.D., Rady IGA.
Vědecká a umělecká rada schvaluje jmenování Ing. Tomáše Mikitu, Ph.D., předsedou Rady IGA.
Usnesení Vědecké a umělecké rady LDF MENDELU bylo schváleno.
Výsledky hlasování

29 pro

0 proti

0 se zdržel

Zápis z průběhu habilitačního řízení - Ing. Roman Longauer, CSc.
Habilitační řízení ke jmenování docentem pana Ing. Romana Longauera, CSc., akademického vědecko –
výzkumného pracovníka Ústavu zakládání a pěstění lesů, Lesnické a dřevařské fakulty, Mendelovy univerzity
v Brně.
Podle § 72 zákona 111/1998 Sb. byla Vědeckou a uměleckou radou Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU
ustanovena dne 22. února 2018 habilitační komise ve složení:
Předseda:

prof. Ing. Oldřich Mauer, CSc.
Ústav zakládání a pěstění lesů
LDF MENDELU

Členové:

prof. Ing. Jaroslav Kobliha, CSc.
FLD ČZU v Praze
RNDr. Andrej Kormuťák, DrSc.
SAV – Ústav genetiky a biotechnológií rastlin
Bratislava
doc. Ing. Radek Pokorný, Ph. D.
Ústavu zakládání a pěstění lesů
LDF MENDELU

Jako oponenti byli habilitační komisí navrženi:
prof. Ing. Milan Lstibůrek, MSc., Ph. D.
Katedra genetiky a fyziologie lesních dřevin,
FLD ČZU v Praze
prof. ing. Vilém Podrázský, CSc.
Katedra pěstování lesů
FLD ČZU v Praze
prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.
Katedra genetiky a speciální produkce rostlinné
ZF JU v Českých Budějovicích
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. Romana
Longauera, CSc., 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:
počet přítomných členů:
počet hlasů kladných:
Návrh habilitační komise byl
Mauerem.

5
5
5
přednesen Vědecké a umělecké radě LDF MENDELU jejím předsedou prof.

Předseda vědecké a umělecké rady vyzval uchazeče Ing. Longauera, CSc., aby přednesl přednášku na téma:
Faktory ovlivňující efektivnost opatření na zachování genofondu lesních dřevin
Po zaznění přednášky byla zvolena 3 členná komise pro posouzení habilitační přednášky ve složení
prof. Dr. Ing. Petr Horáček, prof. Dr. Ing. Petr Maděra a prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
Poté Ing. Roman Longauer CSc. představil svoji habilitační práci v PowerPointové prezentaci, následovalo
přečtení posudků oponenty a odpovědi na dotazy oponentů.
Po zodpovězení dotazů přečetl prof. Maděra stanovisko komise pro hodnocení habilitační přednášky.
Dalším bodem habilitačního řízení byla vědecká rozprava, ve které habilitant odpovídal na následující dotazy:

1. prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.:

Vysvětlete rozdíl – poddruh, ekotyp versus provenience.
Lze geneticky podchytit ekodémy dřevin?

2. Ing. Michal Synek, Ph.D.:

Jaký je Váš názor na pravidla přenosu reprodukčního materiálu v ČR? Navrhoval byste nějaké změny?

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

 doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc.
 doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Tajné hlasování Vědecké a umělecké rady LDF MENDELU proběhlo dne 19. 4. 2018:
počet členů celkem:
počet přítomných členů:
počet hlasů kladných:
počet hlasů záporných:
počet hlasů neplatných:

39
28
15
9
4

Skrutátoři oznámili VaUR LDF MENDELU výsledek tajného hlasování.
Na základě tajného hlasování se Vědecká a umělecká rada LDF MENDELU usnesla následovně:
Usnesení:
Vědecká a umělecká rada LDF MENDELU podle § 72, odst. 10 zákona o vysokých školách a na základě
výsledku tajného hlasování zastavuje habilitační řízení pana Ing. Romana Longauera, CSc. v oboru
Fytologie Lesa.
Usnesení vědecké a umělecké rady bylo oznámeno uchazeči včetně výsledku tajného hlasování.

Příští jednání vědecké a umělecké rady se uskuteční 25. října 2018 v 9.30 hodin v zasedací místnosti děkanátu.

V Brně dne 19. 4. 2018
Zapsala: Blanka Dobešová
Za správnost: prof. Dr. Ing. Libor Jankovský

