Zápis č. 49
z jednání Vědecké a umělecké rady Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity
v Brně dne 12. 12. 2019
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: doc. Brunecký, doc. Jurík, Ing. Krejzar, Ing. Neshyba, RNDr. Pojer, Ing. Václavík, prof. Žalud

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod, zahájení
Změna složení Rady IGA
Schválení záměrů nových SP
Zahájení habilitačních a profesorských řízení
Zpráva o příjímacím řízení
Různé

7. Řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Jiřího Kamlera, Ph.D. (od 11.00 hodin)
8. Závěr
1. Úvod
Děkan fakulty prof. Dr. Ing. Libor Jankovský přivítal přítomné, seznámil s programem jednání, který byl všemi
členy bez připomínek schválen.
Dále informoval o výsledku hlasování per rollam ve věci prodloužení členství části členů Rady Interní grantové
agentury LDF MENDELU, které proběhlo v termínu do pátku 12. 7. 2019.
Předsedou VaUR LDF MENDELU byli jmenování dva skrutátoři doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D., a doc. Dr. Ing.
Pavel Král, kteří potvrzují, že hlasování se celkem zúčastnilo 29 členů VaUR, z čehož bylo 29 platných hlasů.
V rámci platných hlasů 29 členů VaUR vyjádřilo souhlas s prodloužením členství do 31. 12. 2019 následujícím
členům Rady IGA LDF MENDELU:
doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Ing. Pavlína Pancová Šimková, Ph.D.
doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Ing. Milan Šimek, Ph.D.
Podmínka článku 4, odst. 13 byla tímto splněna.
Vědecká a umělecká rada byla usnášeníschopná v celkovém počtu 25 členů.
Schválení zápisu č. 48
Děkan požádal o schválení zápisu č. 48 z jednání VaUR LDF ze dne 25. 4. 2019.
Výsledky hlasování

25 pro

0 proti

Zápis byl členy VaUR LDF schválen bez připomínek.

0 se zdržel

2. Změna složení Rady IGA
Proděkan Tippner představil návrh na nové složení Rady IGA LDF, od 1.1. 2020 je nominace členů nutná.
Seznámil s novou filozofií - princip oddělení funkcí vedoucích ústavů, proděkanů, mělo by se jednat o nezávislý
orgán odborníků. Jmenováním bude zajištěna synchronizace mandátu členů.
Jmenování nových členů podléhá schvalování VaUR fakulty. Děkan jmenuje Radu IGA na dobu 5 let.
Všichni navržení členové Rady IGA LDF MENDELU se jmenováním souhlasí.
Diskutováno bylo nové složení Rady IGA LDF MENDELU. Rada IGA patří mezi nejdůležitější orgány na fakultě,
děkan informoval o výši částky, se kterou Rada IGA hospodaří, vyzdvihnul princip oddělených funkcí a zajištění
transparentnosti.
Na jednání se dostavil prof. Pichler, VaUR je usnášeníschopná v celkovém počtu 26 členů.
Návrh nového složení Rady IGA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ing. Tomáš Mikita, Ph.D., předseda
Ing. Pavel Šamonil, Ph.D., místopředseda
Ing. Pavlína Pancová Šimková, Ph.D.
Ing. Milan Šimek, Ph.D.
Ing. Lumír Dobrovolný, PhD.
doc. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D.
doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc.
doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D.
Ing. David Březina, Ph.D.
Ing. Petr Čermák, Ph.D.

Výsledky hlasování

26 pro

0 se zdržel

0 proti

Vědecká a umělecká rada schvaluje nově navržené členy Rady IGA LDF MENDELU.
Jednání opustil prof. Jankovský, VaUR je usnášeníschopná v celkovém počtu 25 členů.
3. Schválení záměrů nových studijních programů
Proděkan Tippner informoval o průběhu akreditace DSP fakulty a platnosti délky akreditace.
V rámci záměru akreditace DSP byla odložena příprava 4 studijních programů s delší dobou platnosti
akreditace. Garanti DSP byli požádání o zpracování námětu DSP, náměty byly projednány na KD 11. 9. 2019.
Garanti byli vyzváni ke zpracování záměrů akreditace, které jsou předloženy ke schválení VaUR fakulty.
Jedná se o záměry vždy v ČJ/ AJ, prezenční/kombinované formě studia.
Společné rysy všech nově akreditovaných DSP na LDF: 4 letý obor, 1+4 předměty, požadavky na min.
publikační činnost, disertační práce jako monografie nebo soubor publikací, povinná zahraniční stáž.
Představil jednotlivé záměry DSP, garanty DSP, státnicové předměty, složení oborových rad.
 Pěstování lesa/ Silviculture
Garantem DSP je doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
V diskuzi zazněl dotaz ohledně shody předmětů u magisterského i doktorského studia, bylo vysvětleno
(důvodem je umožnit přihlášení i studentům z jiných oborů). Diskutován byl rovněž název DSP, možnost
zařazení nových předmětů, VaUR doporučuje nový předmět reflektující potencionální změny oboru 21. století,
diskuze nad složením oborové rady, bude upraveno dle návrhů VaUR.
Výsledky hlasování

25

pro

0 proti

0 se zdržel

Vědecká a umělecká rada schvaluje záměr studijního programu Pěstování lesa/ Silviculture.

 Ekologie lesa / Forest Ecology
Garantem DSP je doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.
Diskuze – prof. Marek požádal o ukončení členství v oborové radě - složení OR bude upraveno dle jeho
požadavku. Prof. Holuša upozornil, že je školitelem ekologie lesa, v přehledu však není uveden, jedná se o
omyl, bude sjednána náprava.
Diskutovány byly názvy předmětů, budou upraveny dle podnětů členů VaUR a předloženo k projednání oborové
radě. VaUR vidí velký průnik mezi ekologií lesa a pěstěním lesa, je třeba stanovit hranice, diskutován byl námět
na odlišení zaměření.
Výsledky hlasování

25

pro

0 proti

0 se zdržel

Vědecká a umělecká rada schvaluje záměr studijního programu Ekologie lesa / Forest Ecology.
 Tvorba a ochrana krajiny, inženýrské stavby v krajině/Landscape management and engineering
Garantem doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Na jednání se dostavil prof. Materna, VaUR je usnášeníschopná v celkovém počtu 26 členů.
Výsledky hlasování

26

pro

0 proti

0 se zdržel

Vědecká a umělecká rada schvaluje záměr studijního programu Tvorba a ochrana krajiny, inženýrské stavby
v krajině/Landscape management and engineering.


Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů/Economics and Sustainable Management of
Natural Resources
Garantem prof. Dr. Ing. Petr Maděra
V diskuzi bylo vysvětleno složení předmětů SDZ, důraz je kladen na přírodní zdroje a jejich hodnocení
s dopadem na ekonomickou stránku. Diskutováno bylo zaměření celého DSP, přínos pro fakultu i potencionální
uchazeče, jejich zaměření a využití v praxi i ve vědě; bylo by vhodné podtrhnout téma bioekonomiky,
diskutovány byly agrolesnické systémy, využití v rozvojových zemích, rozdíly mezi lesnickou a zemědělskou
politikou; připomínka na lepší zapracování disciplín, které se týkají ekonomie lesa, LCA, lesnické politiky;
absolvent by mohl být vědcem, ale i odborníkem v praxi. Připomínky VaUR budou zapracovány.
Výsledky hlasování

20 pro

0 proti

6 se zdrželi

Vědecká a umělecká rada schvaluje záměr studijního programu Ekonomika a management obnovitelných
přírodních zdrojů/Economics and Sustainable Management of Natural Resources.
4. Zahájení habilitačních a profesorských řízení


Návrh hodnotící komise pro řízení ke jmenování profesorem pana doc. Ivo Machara, Ph.D.

Proděkan Tippner představil kandidáta profesorského řízení, seznámil s přehledem pedagogické i vědeckovýzkumné činnosti, naplněním bodových kritérií dle RR 10/2016 i Opatření děkana 6/2016, které bezezbytku
splňuje a seznámil s návrhem na složení hodnotící komise pro řízení ke jmenování profesorem pana doc. Ing. Ivo
Machara, Ph.D.
Řízení ke jmenování profesorem v oboru Ekologie lesa pana doc. Ing. Ivo Machara, Ph.D. bylo zahájeno dne 7.
10. 2019, projednáno na kolegiu děkana 6. 11. 2019, název přednášky: „Ekosystémové myšlení – základní princip
oboru Ekologie lesa“
Předseda hodnotící komise:
 prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Členové hodnotící komise:
 prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc., Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta UK v Praze
 prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., Katedra ekologie lesa, FLD ČZU v Praze
 doc. Ing. Vladimír Kunca, PhD., Katedra aplikovanej ekológie, FEE TU vo Zvolene
 doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D., Ústav zakládání a pěstění lesa, LDF MENDELU
Všichni jmenovaní s návrhem souhlasí.
Výsledky hlasování

24 pro

0 proti

2 se zdržel

Vědecká a umělecká rada schvaluje komisi pro řízení ke jmenování profesorem pana doc. Ing. Ivo Machara,
Ph.D.


Návrh hodnotící komise pro habilitační řízení pana Ing. Tomáše Mikity, Ph.D.

Proděkan Tippner představil kandidáta habilitačního řízení, seznámil s přehledem pedagogické i vědeckovýzkumné činnosti, naplněním bodových kritérií dle RR 10/2016 i Opatření děkana 6/2016. Ing. Mikita splňuje
všechny požadavky na zahájení habilitačního řízení. Dále seznámil s návrhem na složení habilitační komise.
Habilitační řízení v oboru Tvorba a ochrana krajiny pana Ing. Tomáše Mikity, Ph.D. bylo zahájeno dne 28. 8.
2019, projednáno na kolegiu děkana 11. 9. 2019.
Návrh témat habilitační přednášky:
1. Využití leteckého laserového skenování pro mapování lesa a krajiny
2. Využití bezpilotních létajících prostředků pro mapování krajiny
3. Bezkontaktní metody pozemního mapování krajiny
Předseda hodnotící komise:
 doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D., Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny LDF MENDELU
Členové hodnotící komise:
 prof. Ing. Ján Tuček, CSc., Katedra plánovaia lesných zdrojov a informatiky LF TU vo Zvolene
 doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D., Ústav hospodářské úpravy lesa a aplikované geoinformatiky LDF
MENDELU
 doc. RNDr. Tomáš Hlásný, Ph.D., Katedra hospodářské úpravy lesů FLD ČZU v Praze
 Ing. Peter Surový, Ph.D., Katedra hospodářské úpravy lesů FLD ČZU v Praze
 doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D., Katedra geoinformatiky UPOL Olomouc
Všichni jmenovaní s návrhem souhlasí.
Výsledky hlasování

25 pro

0 proti

1 se zdržel

Vědecká a umělecká rada schvaluje komisi pro habilitační řízení Ing. Tomáše Mikity, Ph.D.


Návrh hodnotící komise pro habilitační řízení pana Ing. Roberta Knotta, Ph.D.

Proděkan Tippner představil kandidáta habilitačního řízení, seznámil s přehledem pedagogické i vědeckovýzkumné činnosti, naplněním bodových kritérií dle RR 10/2016 i Opatření děkana 6/2016. Ing. Knott splňuje
všechny požadavky na zahájení habilitačního řízení. Dále seznámil s návrhem na složení habilitační komise.
Habilitační řízení v oboru Pěstění lesa pana Ing. Roberta Knotta, Ph.D. bylo zahájeno dne 25. 10. 2019,
projednáno kolegiem děkana 6. 11. 2019.
Návrh témat habilitační přednášky:
1. Možnosti a perspektivy využití výmladné schopnosti dřevin při pěstování lesa v současných podmínkách LH.
2. Klady a zápory pěstování lesa s využitím hospodářských tvarů lesa nízkého a středního.

3. Multifunkční pěstování nízkého a středního lesa.
Předseda hodnotící komise:
 doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D., Ústav zakládání a pěstění lesa LDF MENDELU
Členové hodnotící komise:
 prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., Katedra pěstování lesů FLD ČZU v Praze
 prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., Katedra pestovania lesa Lesnícka fakulta TU vo Zvolene
 doc. Dr. Ing. Tomáš Vrška, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
 doc. RNDr. Marian Soldičák, CSc., Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.,
pracoviště Opočno
Všichni jmenovaní s návrhem souhlasí.
Výsledky hlasování

24 pro

0 proti

2 se zdržel

Vědecká a umělecká rada schvaluje komisi pro habilitační řízení Ing. Roberta Knotta, Ph.D.
5. Zpráva o přijímacím řízení
Proděkanka Paschová seznámila se změnami podmínek přijímacího řízení a výsledky přijímacího řízení pro
akademický rok 2019/2020. Informovala o celkovém počtu přihlášek a počtu studentů, kteří se ke studiu zapsali.
Zpráva o průběhu přijímacího řízen je uložena na
file:///C:/Users/TechDrev/Downloads/Zprava_o_prubehu_prijimaciho_rizeni_2019-2020%20(1).pdf
Dále seznámila se zaváděním nových nebo inovovaných studijních programů ve vzdělávací činnosti fakulty pro
AR 2020/2021. Běh přijímacího řízení je již zahájen, přihlášky je možné podávat v termínu 1.12.2019 –
31.3.2020.
AS LDF schválil na svém zasedání 4. 11. 2019 „Podmínky přijetí uchazečů o studium ve studijních programech
akreditovaných na LDF MENDELU v AR 2020/2021“. Dokument je uložen na webu fakulty v záložce Nabídka
studia.
file:///C:/Users/TechDrev/Downloads/Podminky_prijeti_uchazecu_o_studium_LDF_MENDELU_2020-2021.pdf
Vědecká a umělecká rada vzala na vědomí zprávu o přijímacím řízení.
6. Různé - Návrhy oborových rad
Proděkan Tippner seznámil s předloženými návrhy oborových rad. Každého navrženého člena představil
samostatně, seznámil s jejich tvůrčí i pedagogickou činností. Ke každému členovi byla samostatně otevřena
diskuze.


Návrh oborové rady DSP Dřevařské inženýrství obor Technologie zpracování dřeva na jmenování nových
členů zkušební komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací


ustanovit doc. Ing. Martina Böhma, Ph.D., akademického pracovníka Katedry materiálového
inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze členem zkušební komise pro státní doktorské
zkoušky a obhajoby disertačních prací v doktorském studijním programu Dřevařské inženýrství obor
Technologie zpracování dřeva



ustanovit doc. Dr. Ing. Zdeňku Havířovou akademickou pracovnici Ústavu nauky o dřevě a
dřevařských technologií LDF MENDELU členem zkušební komise pro státní doktorské zkoušky a
obhajoby disertačních prací v doktorském studijním programu Dřevařské inženýrství obor Technologie
zpracování dřeva



ustanovit doc. Ing. Rastislava Lagaňu, PhD. et PhD., akademického pracovníka Katedry náuky o
dreve, DF TU vo Zvolene členem zkušební komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby
disertačních prací v doktorském studijním programu Dřevařské inženýrství obor Technologie
zpracování dřeva



ustanovit doc. Ing. Michala Rybníčka, Ph.D., akademického pracovníka Ústavu nauky o dřevě a
dřevařských technologií LDF MENDELU členem zkušební komise pro státní doktorské zkoušky a
obhajoby disertačních prací v doktorském studijním programu Dřevařské inženýrství obor Technologie
zpracování dřeva

Výsledky hlasování

26 pro

0 proti

0 se zdržel

Vědecká a umělecká rada schválila ustanovení pana/paní doc. Ing. Martina Böhma, Ph.D., doc. Dr. Ing.
Zdeňky Havířové, doc. Ing. Rastislava Lagaňu, PhD. et PhD. a doc. Ing. Michala Rybníčka, Ph.D., členem
zkušební komise pro SDZ a obhajoby disertačních prací v doktorském studijním programu Dřevařské
inženýrství obor Technologie zpracování dřeva


Návrh oborové rady DSP Krajinné inženýrství obor Tvorba a ochrana krajiny na jmenování školitele


ustanovit doc. Ing. Aleše Rudu, Ph.D., akademického pracovníka Ústavu enviromentalistiky a přírodních
zdrojů FRRMS MENDELU školitelem v doktorském studijním programu Krajinné inženýrství obor Tvorba
a ochrana krajiny

Výsledky hlasování

26

pro

0 proti

0 se zdržel

Vědecká a umělecká rada schválila ustanovení pana doc. Ing. Aleše Rudu, Ph.D., školitelem v doktorském
studijním programu Krajinné inženýrství obor Tvorba a ochrana krajiny.

 Změna garanta nově akreditovaného doktorského studijního programu Fytologie lesa
Proděkan Tippner informoval o ustanovení prof. Maděry garantem DSP Ekonomika a management přírodních
obnovitelných zdrojů. Z toho důvodu dále nemůže garantovat nově akreditovaný DSP Fytologie lesa, a proto je
předložen návrh na ustanovení doc. Ing. Romana Gebauera, Ph.D., garantem a zároveň předsedou oborové
rady doktorského studijního programu Fytologie lesa


ustanovit doc. Ing. Romana Gebauera, Ph.D., garantem a zároveň předsedou oborové rady
doktorského studijního programu Fytologie lesa

Výsledky hlasování

26 pro

0 proti

0 se zdržel

Vědecká a umělecká rada schválila ustanovení doc. Ing. Romana Gebauera, Ph.D., garantem a zároveň
předsedou oborové rady doktorského studijního programu Fytologie lesa.

7.

Řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D. (v 11.00 hodin)

Řízení ke jmenování profesorem pana doc. Ing. Jiřího Kamlera, Ph.D. akademického pracovníka – docenta
Ústavu ochrany lesa a myslivosti Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně v oboru Ochrana
lesa a myslivost.
Podle § 74 zákona 111/1998 Sb. byla Vědeckou a uměleckou radou Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU
ustanovena dne 25. dubna 2019 hodnotící komise pro řízení ke jmenování profesorem ve složení:
Předseda komise:
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, akademický pracovník – profesor Ústav ochrany lesa a
myslivosti, LDF MENDELU – děkan LDF
Členové komise:
prof. RNDr. Petr Koubek, CSc., vědecký pracovník - Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Brno

prof. Ing. MVDr. Pavel Suchý, CSc., akademický pracovník – profesor, Ústav výživy, zootechniky a
zoohygieny, FVHE VFU Brno
prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc., akademický pracovník – profesor, katedry farmakologie a toxikologie
Farmaceutické fakulty UK Hradec Králové
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., akademický pracovník – profesor, TU vo Zvolene, Katedra
aplikovanej zoólogie a manažmentu zveri – rektor TU vo Zvolene
Hodnotící komise v souladu s § 74 zákona 111/1998 Sb. posoudila vědeckou a odbornou kvalifikaci,
předcházející pedagogickou praxi pana doc. Ing. Jiřího Kamlera, Ph.D. a na základě tajného hlasování se usnesla
podat Vědecké a umělecké radě Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU návrh na jeho jmenování profesorem
v oboru Ochrana lesa a myslivost.
Hlasování hodnotící komise:
počet členů celkem:
počet přítomných členů:
počet hlasů kladných:

5
4
4

Návrh hodnotící komise byl přednesen Vědecké a umělecké radě LDF MENDELU jejím předsedou
prof. Jankovským.
Předseda vědecké a umělecké rady vyzval uchazeče doc. Ing. Jiřího Kamlera, Ph.D., aby přednesl přednášku
na téma Koncepce a rozvoj vědecké práce a výuky v oboru Ochrana lesa a myslivost.
Po zaznění přednášky byla zvolena 3-členná komise pro posouzení přednášky ve složení:
doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. – předseda
prof. Dr. Ing. Petr Maděra
ing. Jan Dvořák, Ph.D.
Dalším bodem habilitačního řízení byla vědecká rozprava, ve které doc. Kamler odpovídal na následující dotazy:
1. prof. Dr. Ing. Viliam Pichler:
Jak zlepšit přenos poznatků z oboru do praktického výkonu práva myslivosti?
2. Doc. Dr. Ing. Tomáš Vrška:
Do jaké míry lze využít metody DPZ pro identifikaci pohybu a populace zvěře v krajině?
3. Ing. Tomáš Pařík:
Jak vidíte vývoj managementu zvěře s ohledem na demografický vývoj společnosti a dopadů probíhající
klimatické změny?
4. Prof. Dr Ing. Libor Jankovský:
Do jaké míra je možné problémy spárkaté zvěře řešit pouze z pohledu lesníků a zemědělců?
5. Prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D.:
Myslivost a její rozsah v rámci bakalářského, magisterského a doktorského studia.
6. Doc. Ing. Arch. Jan Hrubý, CSc.:
Můžete definovat etiku lovu lesní zvěře a její duchovní rozměr?
7. Ing. Petr Skočdopole:
Šíření afrického moru prasat v okolí ČR a možná preventivní opatření v ČR?
8. Ing. Petr Král:
Vysvětlete vztah vlka a škod zvěře na lesních porostech.
Po zodpovězení dotazů přečetl doc. Pokorný stanovisko komise pro hodnocení přednášky.
Neveřejná část zasedání – volba skrutátorů a tajná volba.

Jako skrutátoři byli ustanoveni:
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.
Ing. Petr Skočdopole
.
Tajné hlasování Vědecké a umělecké rady LDF MENDELU proběhlo dne 12. 12. 2019:
počet členů celkem:
počet přítomných členů:
počet hlasů kladných:
počet hlasů záporných:
počet hlasů neplatných:

34
26
24
1
1

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 § 74, odst. 11 zákona o vysokých školách a na základě výsledku tajného hlasování navrhla
postoupit návrh na jmenování profesorem pana doc. Ing. Jiřího Kamlera, Ph.D., v oboru Ochrana lesa a
myslivost rektorce univerzity k předložení do vědecké rady univerzity.
Usnesení vědecké a umělecké rady bylo oznámeno uchazeči včetně výsledku tajného hlasování.
Usnesení:
Vědecká a umělecká rada schvaluje nově navržené členy Rady IGA LDF MENDELU.
Vědecká a umělecká rada schvaluje záměr akreditace doktorského studijního programu Tvorba a ochrana
krajiny, inženýrské stavby v krajině/Landscape management and engineering
Vědecká a umělecká rada schvaluje záměr akreditace doktorského studijního programu Ekonomika a
management obnovitelných přírodních zdrojů/Economics and Sustainable Management of Natural Resources.
Vědecká a umělecká rada schvaluje záměr akreditace doktorského studijního programu Pěstování
lesa/Silviculture.
Vědecká a umělecká rada schvaluje záměr akreditace doktorského studijního programu Ekologie lesa/Forest
Ecology.
Vědecká a umělecká rada schvaluje komisi pro řízení ke jmenování profesorem pana doc. Ing. Ivo Machara,
Ph.D.
Vědecká a umělecká rada schvaluje komisi pro habilitační řízení Ing. Tomáše Mikity, Ph.D.
Vědecká a umělecká rada schvaluje komisi pro habilitační řízení Ing. Roberta Knotta, Ph.D.
Vědecká a umělecká rada schvaluje ustanovení pana doc. Ing. Martina Böhma, Ph.D., členem zkušební
komise pro SDZ a obhajoby disertačních prací v doktorském studijním programu Dřevařské inženýrství obor
Technologie zpracování dřeva.
Vědecká a umělecká rada schvaluje ustanovení paní doc. Dr. Ing. Zdeňky Havířové členem zkušební
komise pro SDZ a obhajoby disertačních prací v doktorském studijním programu Dřevařské inženýrství obor
Technologie zpracování dřeva.
Vědecká a umělecká rada schvaluje ustanovení pana doc. Ing. Rastislava Lagaňu, PhD. et PhD., členem
zkušební komise pro SDZ a obhajoby disertačních prací v doktorském studijním programu Dřevařské
inženýrství obor Technologie zpracování dřeva.

Vědecká a umělecká rada schvaluje ustanovení pana doc. Ing. Michala Rybníčka, Ph.D., členem zkušební
komise pro SDZ a obhajoby disertačních prací v doktorském studijním programu Dřevařské inženýrství obor
Technologie zpracování dřeva.
Vědecká a umělecká rada schvaluje ustanovení pana doc. Ing. Aleše Rudu, Ph.D., školitelem v doktorském
studijním programu Krajinné inženýrství obor Tvorba a ochrana krajiny.
Vědecká a umělecká rada schvaluje ustanovení doc. Ing. Romana Gebauera, Ph.D., garantem a zároveň
předsedou oborové rady doktorského studijního programu Fytologie lesa.
Vědecká a umělecká rada LDF MENDELU podle § 74, odst. 11 zákona o vysokých školách a na základě
výsledku tajného hlasování navrhla postoupit návrh na jmenování profesorem pana doc. Ing. Jiřího Kamlera,
Ph.D., v oboru Ochrana lesa a myslivost rektorce univerzity k předložení do vědecké rady univerzity.

Výsledky hlasování

26 pro

0 proti

0 se zdržel

Usnesení Vědecké a umělecké rady LDF MENDELU bylo schváleno.

V Brně dne 12. 12. 2019
Zapsala: Blanka Dobešová
Za správnost: prof. Dr. Ing. Libor Jankovský

