Zápis č. 46
z jednání Vědecké a umělecké rady Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity
v Brně dne 25. 10. 2018
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni:
Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., prof. Dr. Ing. Petr Horáček, doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc., prof. Dr. Ing. Petr
Maděra, prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, Ing. Jiří Neshyba, Ing. Tomáš Pařík, prof. Dr. Ing. Viliam Pichler,
prof. Ing. Mikuláš Siklienka, Ph.D., prof. Ing. Ján Sedliačik, Ph.D., Dr. Ing. Antonín Tůma, prof. Ing. Marek
Turčáni, Ph.D., Ing. Josef Vojáček, doc. Ing. Tomáš Vrška
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Úvod
Schválení zápisu č. 45
Informace o výsledku hlasování per rollam – Směrnice děkana 2/2018
Návrhy oborových rad - schválení školitelů, členů OR, členů zkušebních komisí DSP
Řešené projekty na LDF, projektová aktivita
• Přehled řešených projektů
• Projekty OPVVV
• Projekt OPVVV Phytophthora Research Centre
• Výzkumné centrum Josefa Ressela
Bilance profesního růstu a připravenosti na habilitační a prof. řízení na LDF
Stav akreditace pregraduálních a doktorských studijních programů LDF MENDELU
Různé
Společný oběd

1. Úvod
Jednání Vědecké a umělecké rady zahájil děkan fakulty a přivítal přítomné.
Na úvod informoval o úmrtí doc. Lomského, který byl členem VaUR LDF. Vzhledem k tomu, že daná situace
nebyla projednána AS LDF MENDELU, VaUR LDF i nadále pracuje v počtu 39 členů.
Vědecká rada byla usnášeníschopná v počtu 23 přítomných členů.
Ing. Jan Dvořák, Ph.D., se z jednání dočasně omluvil, rada zasedala v počtu 22 členů.
Seznámil s programem jednání, který byl VaUR LDF a požádal o jeho schválení.
Výsledky hlasování

22 pro

0 proti

1 se zdržel

Program jednání VaUR byl všemi členy schválen.
2. Schválení zápisu č. 45
Děkan požádal o schválení zápisu č. 45 z jednání VaUR LDF ze dne 19. 4. 2018.
Výsledky hlasování

22 pro

0 proti

Zápis byl členy VaUR LDF schválen bez připomínek.

1 se zdržel

3. Informace o hlasování per rollam
prof. Jankovský
Děkan fakulty seznámil členy VaUR s výsledky hlasování per-rollam, které proběhlo na základě žádosti
předsedy VaUR LDF prof. Jankovského dle článku 4, odst.13 Jednacího řádu VaUR LDF ve věci vyjádření
souhlasu k předložené Směrnici děkana č. 2/2018 - Pravidla studentské grantové soutěže a výběrového řízení
Interní grantové agentury Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.
Předsedou VaUR LDF MENDELU byli jmenování dva skrutátoři doc. RNDr. Irena Marková, CSc., a Ing. Jan
Dvořák, Ph.D., kteří potvrzují, že hlasování se celkem zúčastnilo 36 členů VaUR, z čehož bylo 35 platných
hlasů, 1 člen VaUR se vyjádřil po stanoveném termínu.
V rámci platných hlasů 31 členů VaUR vyjádřilo souhlas s předloženou Směrnicí děkana 2/2018 (1 nesouhlasí,
3 se zdržují).
3. Návrhy oborových rad
Na návrh děkana Vědecká a umělecká rada jednohlasně odsouhlasila hlasování o každém kandidátovi
oborových rad samostatně.
Děkan seznámil s předloženými návrhy oborových rad, každého kandidáta představil samostatně a seznámil
s jejich tvůrčí i pedagogickou činností. Ke každému kandidátovi byla samostatně otevřena diskuze.
1. Návrhy oborových rad na jmenování nových členů oborových rad
1) Na návrh oborové rady DSP Dřevařské inženýrství - Technologie zpracování dřeva
•

ustanovit Ing. Jana Tippnera, Ph.D., akademického pracovníka – odborného asistenta Ústavu nauky o
dřevě členem oborové rady v doktorském studijním oboru Technologie zpracování dřeva

Výsledky hlasování

22 pro

0 proti

1 se zdržel

Vědecká a umělecká rada schválila ustanovení pana Ing. Jana Tippnera, Ph.D., členem oborové rady v DSP
Technologie zpracování dřeva.
2) Na návrh oborové rady DSP Lesní inženýrství – Ochrana lesa
•

ustanovit doc. Ing. Jiřího Foita, Ph.D., akademického pracovníka Ústavu ochrany lesů a myslivosti
členem oborové rady v doktorském studijním oboru Ochrana lesa

Výsledky hlasování

22 pro

0 proti

1 se zdržel

Vědecká a umělecká rada schválila ustanovení pana doc. Ing. Jiřího Foita, Ph.D., členem oborové rady v DSP
Ochrana lesa.
2. Návrhy oborových rad na jmenování školitelem:
1) Na návrh oborové rady DSP Dřevařské inženýrství - Technologie zpracování dřeva
•

ustanovit Ing. Jana Baara, Ph.D., akademického pracovníka – odborného asistenta Ústavu nauky o
dřevě školitelem v doktorském studijním oboru Technologie zpracování dřeva

Výsledky hlasování

21 pro

0 proti

2 se zdrželi

Vědecká a umělecká rada schválila ustanovení pana Ing. Jana Baara, Ph.D., školitelem v DSP Technologie
zpracování dřeva.
•

ustanovit Ing. Petra Čermáka, Ph.D., akademického vědecko-výzkumného pracovníka Ústavu nauky o
dřevě školitelem v doktorském studijním oboru Technologie zpracování dřeva

Výsledky hlasování

21 pro

0 proti

2 se zdrželi

Vědecká a umělecká rada schválila ustanovení pana Ing. Petra Čermáka, Ph.D., školitelem v DSP Technologie
zpracování dřeva.
•

ustanovit Mgr. Zuzanu Paschovou, Ph.D., akademickou vědecko – výzkumnou pracovnici Ústavu nauky
o dřevě školitelkou v doktorském studijním oboru Technologie zpracování dřeva

Výsledky hlasování

15 pro

0 proti

8 se zdrželi

Vědecká a umělecká rada neschválila ustanovení paní Mgr. Zuzany Paschové, Ph.D., školitelkou v DSP
Technologie zpracování dřeva.
•

ustanovit prof. Dr. Ing. Maria Catalin Barbu, habil.dr., profesora pro technologie zpracování dřeva –
Salzburg University of Applied Science, Campus Kuchl školitelem v doktorském studijním oboru
Technologie zpracování dřeva

Výsledky hlasování

22 pro

0 proti

1 se zdržel

Vědecká a umělecká rada schválila ustanovení pana prof. Dr. Ing. Maria Catalin Barbu, habil.dr., školitelem
v DSP Technologie zpracování dřeva.
2) Na návrh oborové rady DSP Krajinné inženýrství – Ekologie lesa
•

ustanovit Ing. Ondřeje Košuliče, Ph.D., akademického pracovníka – odborného asistenta Ústavu
ochrany lesů a myslivosti školitelem v doktorském studijním oboru Ekologie lesa

Výsledky hlasování

21 pro

0 proti

2 se zdrželi

Vědecká a umělecká rada schválila ustanovení pana Ing. Ondřeje Košuliče, Ph.D., školitelem v DSP Ekologie
lesa.
3) Na návrh oborové rady DSP Procesy tvory nábytku
•

ustanovit doc. Ing. Jiřího Taubera, Ph.D., akademického pracovníka – odborného asistenta Ústavu
nábytku, designu a bydlení školitelem v doktorském studijním programu Procesy tvorby nábytku

V diskuzi bylo vysvětleno propojení mezi designem nábytku technickým pojetím oboru, včetně skutečností, že
SP ProcesyTvorby nábytku je akreditován jako technický SP. Stanovisko NAU k hodnocení těchto oborů
z hlediska hodnocení poměru uměleckých a technických výstupů školitelů není zřejmé.
V diskusi zazněla podpůrná stanoviska k předloženému návrhu.
Výsledky hlasování

22 pro

0 proti

1 se zdrželi

Vědecká a umělecká rada schválila ustanovení pana doc. Ing. Jiřího Taubera, Ph.D., školitelem v DSP Procesy
tvorby nábytku.
•

ustanovit doc. Ing. arch. Borise Hálu, Ph.D., akademického pracovníka Ústavu nábytku, designu a
bydlení školitelem v doktorském studijním programu Procesy tvorby nábytku

V diskuzi se členové věnovali propojení technické a umělecké části tohoto studijního programu, postoj NAU
k hodnocení těchto obor není zřejmý. V diskusi zazněla podpůrná stanoviska k předloženému návrhu
Na jednání se dostavila v 10.15 hodin doc. Marková; VaUR je usnášeníschopná v počtu 24 členů.
Výsledky hlasování

23 pro

0 proti

1 se zdrželi

Vědecká a umělecká rada schválila ustanovení pana doc. Ing. arch. Borise Hálu, Ph.D., školitelem v DSP
Procesy tvorby nábytku.

3. Návrhy oborových rad na jmenování členem zkušební komise:
1) Na návrh oborové rady DSP Krajinné inženýrství – Tvorba a ochrana krajiny
• ustanovit pana Jasona Carla Grabosky z Rudgerrs University v New Jersey
členem zkušební komise pro SDZ a obhajoby disertačních prací v doktorském studijním oboru Tvorba a
ochrana krajiny
doc. Kupec představil navrhovaného člena zkušební komise pro SDZ a vysvětlil důvody vedoucí k jeho
jmenování členem komise pro SDZ.
Výsledky hlasování

23 pro

0 proti

1 se zdrželi

Vědecká a umělecká rada schválila ustanovení pana Jasona Carla Grabosky členem zkušební komise pro SDZ
a obhajoby disertačních prací v doktorském studijním oboru Tvorba a ochrana krajiny
2) Na návrh oborové rady DSP Lesní inženýrství – Ochrana lesa
•

ustanovit doc. Ing. Jiřího Foita, Ph.D. – akademického pracovníka Ústavu ochrany lesů a myslivosti
členem zkušební komise pro SDZ a obhajoby disertačních prací v doktorském studijním oboru Ochrana
lesa

Výsledky hlasování

23 pro

0 proti

1 se zdrželi

Vědecká a umělecká rada schválila ustanovení pana doc. Ing. Jiřího Foita, Ph.D., akademického pracovníka
Ústavu ochrany lesů a myslivosti členem zkušební komise pro SDZ a obhajoby disertačních prací v doktorském
studijním oboru Ochrana lesa
4. Řešené projekty na LDF, projektová aktivita
Děkan představil hosta VaUR LDF Ing. Jana Tippnera, Ph.D., proděkana pro vědecko-výzkumnou činnost na
fakultě, který seznámil s:
• Přehledem řešených projektů na fakultě
• Projekty OPVVV
• Výzkumným centrum Josefa Ressela v Útěchově, které bylo 30.6.2015 uvedeno do provozu,
jednalo se o modernizaci části Výzkumného centra – objekt SO 02 Laboratoř 1 a seznámil
s probíhající výzkumnou činností. K datu 1. 10. 2018 bylo výzkumné pracoviště dislokačně
přiděleno Ústavu nauky o dřevě. Výzkumné centrum rovněž poskytuje technické zázemí pro
mezinárodní výzkumný tým pracující na fakultě InWood.
Děkan představil projekt OPVVV Phytophthora Research Centre, období realizace 1. 12. 2016 – 31. 10. 2022,
vybudování excelentního pracoviště, seznámil s cílem projektu, partnery projektu a finanční náročností.
5. Bilance profesního růstu a připravenosti na habilitační a prof. řízení na LDF
Proděkan Tippner seznámil s úspěšností profesorských a habilitačních řízeních na LDF od roku 1999,
probíhající revizi kritérií pro habilitačních a profesorská řízení, revizí rozhodnutí rektora 10/2016 – Kritéria
uplatňovaná při hab. řízení a řízení ke jmenování profesorem, připravenost fakulty pro habilitační a profesorská
řízení, monitoringem tvůrčí činnosti pracovníků LDF.
V diskuzi členové vyjádřili podporu pokračování habilitačních a profesorských řízení, zvážení spolupráce
s ostatními subjekty k zajištění většího množství impaktovaných výstupů – publikací.
6. Stav akreditace pregraduálních a doktorských studijních programů LDF MENDELU
proděkan Dvořák seznámil se stavem akreditací pregraduálních a doktorských SP LDF pro bakalářské i
navazující magisterské studijní programy od počátku roku 2018, počtem odeslaných spisů k projednání v Interní
akreditační komisi a následně na Národní akreditační úřad, kde již byly stanoveny hodnotící komise, přípravou
podkladů pro institucionální akreditaci LDF MENDELU pro oblast vzdělávání č. 16. lesnictví a dřevařství.

7. Různé
prof. Jankovský seznámil o využívání Programu Erasmus+ studenty, mezinárodních kontaktech, výjezdy
zaměstnanců v rámci uvedeného programu, přehledem zahraničních návštěv na fakultě; uvedl příklady
významných partnerských škol ve vazbě na studijní obory. Lesnická a dřevařská fakulta má 79 partnerských
univerzit z 23 zemí, představil klíčové strategické partnery LDF, zahraniční experty jako zaměstnance fakulty,
informoval o výuce v anglickém jazyce.
V závěru seznámil s vizemi fakulty:
• Být atraktivní fakultou pro zahraniční studenty, akademiky, vědce a partnerské instituce
• Zapojení zahraničních expertů do výuky, on-line výuka, přímá výuka, školitelé, mentoři
• Mít strategické partnery v EU i mimo EU a zajistit tak vysokou a trvalou mezinárodní úroveň
pedagogicky a vědecko-výzkumné činnosti
• Akreditovat dva nové magisterské studijní programy pro lesnické a krajinářské obory „Forest and
Environmental Sciences“ a pro dřevařské obory „Wood Sciences and Technology“
• Spolu se strategickými partnery získat joint/double degree
• Rozvinout intenzivnější spolupráci s praxí v zahraničí – napojení LDF na firmy v zahraničí (např. LSU)
• Intenzivně rozvíjet spolupráci v CEEPUS, IUFRO, IDRISI, AKTION, FULBRIGHT aj.
V diskuzi se členové vyjádřili k chybějícímu uvedení aktivní spolupráce se zahraničními organizacemi, EFI,
IUFRO. Doporučují věnovat pozornost zapojení do členství zahraničních organizací, je třeba zapojit se do
členství řešitelských týmů, kde na evropské úrovni probíhá rozhodování o lesnické problematice. Možnost
doplnění i o oblast střední Asie – prioritní země v rámci rozvojové spolupráce.
Usnesení:
Vědecká a umělecká rada schvaluje ustanovení pana Ing. Jana Tippnera, Ph.D., členem oborové rady v DSP
Technologie zpracování dřeva.
Vědecká a umělecká rada schvaluje ustanovení pana doc. Ing. Jiřího Foita, Ph.D., členem oborové rady v DSP
Ochrana lesa.
Vědecká a umělecká rada schvaluje ustanovení pana Ing. Jana Baara, Ph.D., školitelem v DSP Technologie
zpracování dřeva.
Vědecká a umělecká rada schvaluje ustanovení pana Ing. Petra Čermáka, Ph.D., školitelem v DSP
Technologie zpracování dřeva.
Vědecká a umělecká rada neschvaluje ustanovení paní Mgr. Zuzany Paschové, Ph.D., školitelkou v DSP
Technologie zpracování dřeva.
Vědecká a umělecká rada schvaluje ustanovení pana prof. Dr. Ing. Maria Catalin Barbu, habil.dr., školitelem
v DSP Technologie zpracování dřeva.
Vědecká a umělecká rada schvaluje ustanovení pana Ing. Ondřeje Košuliče, Ph.D., školitelem v DSP Ekologie
lesa.
Vědecká a umělecká rada schvaluje ustanovení pana doc. Ing. Jiřího Taubera, Ph.D., školitelem v DSP
Procesy tvorby nábytku.
Vědecká a umělecká rada schvaluje ustanovení pana doc. Ing. arch. Borise Hálu, Ph.D., školitelem v DSP
Procesy tvorby nábytku.
Vědecká a umělecká rada schvaluje ustanovení pana Jasona Carla Grabosky členem zkušební komise pro
SDZ a obhajoby disertačních prací v doktorském studijním oboru Tvorba a ochrana krajiny
Vědecká a umělecká rada schvaluje ustanovení pana doc. Ing. Jiřího Foita, Ph.D., akademického pracovníka
Ústavu ochrany lesů a myslivosti členem zkušební komise pro SDZ a obhajoby disertačních prací v doktorském
studijním oboru Ochrana lesa

Vědecká a umělecká rada LDF MENDELU bere na vědomí
•
•
•
•
•

Informaci o výsledku hlasování per rollam - Směrnice děkana c. 2/2018 – Pravidla studentské grantové
soutěže a výběrového řízení Interní grantové agentury
Informaci o řešených projektech na LDF
Informaci o bilanci profesního růstu a připravenosti na habilitační a prof. řízení na LDF
Informaci o stavu akreditace pregraduálních a doktorských studijních programů LDF MENDELU
Informaci o zahraničních kontaktech LDF

Výsledky hlasování

24 pro

0 proti

0 se zdržel

Usnesení Vědecké a umělecké rady LDF MENDELU bylo schváleno.

V Brně dne 25. 10. 2018
Zapsala: Blanka Dobešová
Za správnost: prof. Dr. Ing. Libor Jankovský

