Z á p i s č. 1

z jednání vědecké rady LDF MZLU v Brně dne 1. února 2007
Přítomni - členové vědecké rady:
Doc. Dr. Ing. Petr Brunecký, Ing. Jan Dvořák, Ph.D., Doc. Dr. Ing. Petr Horáček, Doc. Dr.
Ing. Libor Jankovský, Doc. Dr. Ing. Pavel Král, Ing. Vladimír Krchov, Ph.D., Doc. Dr. Ing.
Petr Maděra, Prof. Ing. RNDr. Michal V. Marek, DrSc., Prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.,
Doc. Ing. Květoslav Nikl, CSc., Prof. Ing. Josef Polášek, Ph.D., Doc. Ing. Klement Rejšek,
CSc., Doc. Ing. Miroslav Rousek, CSc., Prof. Ing. Štefan Schneider, CSc., Prof. Ing. Jaroslav
Simon, CSc., Prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc., Ing. Jiří Crha, Prof. Ing. Igor Čunderlík, CSc., Ing.
Pavel Mylbachr, Prof. Ing. arch. Ivan Petelen, Ph.D., Ing. Petr Pražan, Dr. Ing. Tomáš Vrška,
Prof. Ing. Štefan Žihlavník, CSc.
Hosté:
Prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, Ing. Dušan Kacálek, Ing. František Šach, CSc., Prof. Ing.
Emil Klimo, DrSc., Dr. Ing. Jaromír Macků; Ing. Dana Kubátová, Ing. Roman Dudík, Ing.
Josef Lenoch, RNDr. Petr Rádl, Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc., Prof. Ing. Jiří Kulhavý,
CSc., Ing. Jiří Rotrekl
Omluveni:
Prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, představení členů VR, seznámení s jednacím řádem VR
Schválení habilitační komise Ing. Petra Čermáka, Ph.D.
Schválení komise profesorského řízení Doc. Dr. Ing. Libora Jankovského
Schválení návrhů školitelů v oborových radách doktorského studia
Projednání přípravy reakreditací a nových akreditací oborů habilitačního řízení /oborů
řízení ke jmenování profesorem
Schválení akreditačních spisů studijních programů Stavby na bázi dřeva, Agrolesnictví
subtropů a tropů
Informace o restrukturalizaci fakulty
Habilitační řízení Dr. Ing. Dušana Vavříčka
Závěr

Ad 1) Zahájení, představení členů VR, seznámení s jednacím řádem VR
Jednání vědecké rady LDF MZLU v Brně zahájil děkan fakulty Doc. Horáček, který v úvodu
všechny přítomné přivítal. Konstatoval, že se jedná o první jednání nově složené vědecké
rady, která má působnost ve 4-letém funkčním období 2007-2010. V současné době má 16
interních a 8 externích členů. Počet členů bude ještě doplněn.
Program jednání byl schválen všemi hlasy přítomných.
V další části jednání děkan postupně představil všechny členy vědecké rady a vyzval je, aby
krátce sdělili svoje současné působiště, resp. odbornost.
V nejbližším období bude stanoven tajemník vědecké rady, přičemž dočasně byl touto funkcí
pověřen tajemník LDF, Ing. Jiří Rotrekl.
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Ad 2) Schválení habilitační komise Ing. Petra Čermáka, Ph.D.
Děkan Horáček předložil vědecké radě návrh ke zřízení komise pro habilitační řízení Ing.
Petra Čermáka, Ph.D. pro obor Ochrana lesa a myslivost - dle § 72 zákona č. 111/1998 Sb. o
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
Návrh na složení komise:
Předseda:
Prof. Ing. Radomír Mrkva, CSc.
Členové:
Doc. Ing. Antonín Buček, CSc.
RNDr. Pavel Cudlín, CSc.
Doc. Ing. Milan Kodrík CSc.
Dr. Ing. Tomáš Vrška
Usnesení: Návrh byl schválen výsledkem hlasování: pro 22 hlasy, proti 0 hlasů, zdržel se 1
hlas.
Ad 3) Schválení komise profesorského řízení Doc. Dr. Ing. Libora Jankovského
Před předložením návrhu na složení komise pro profesorské řízení Doc. Dr. Ing. Libora
Jankovského děkan Horáček stručně seznámil členy VR s okolnostmi, proč je návrh
předkládán VR opakovaně. Dne 5. října 2006 byla VR LDF schválena komise pro předmětné
řízení, ale zákon o VŠ č. 111/1998 Sb. nepřipouští, aby profesorské řízení probíhalo před
vědeckou radou v jiném složení, než v tom, které návrh schválilo. Vzhledem k tomu, proto
děkan Horáček předložil vědecké radě návrh ke zřízení komise ke jmenování profesorem Doc.
Dr. Ing. Libora Jankovského v oboru Ochrana lesa a myslivost – dle § 74 zákona č. 111/1998
Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
Návrh na složení komise:
Předseda:
Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc.
Členové:
Prof. Ing. Jozef Kodrík, CSc.
Prof. RNDr. Jan Gáper, CSc.
Doc. Ing. Gabriela Juhásová, CSc.
Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
Usnesení: Návrh byl schválen výsledkem hlasování: pro 20 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 3
hlasy.
Ad 4) Schválení školitelů v oborových radách doktorského studia
V souladu s čl. 27, odst. 2 Studijního a zkušebního řádu MZLU v Brně předložil děkan
Horáček návrh na ustanovení školitelem v doktorských studijních programech
Ing. Kamil Král, Ph.D. (studijní program Krajinné inženýrství, obor Ekologie lesa)
Usnesení: Návrh byl schválen výsledkem hlasování: pro 22 hlasy, proti 0 hlasů, zdrželo se 1
hlas.
Ing. Pavel Šamonil, Ph.D. (studijní program Krajinné inženýrství, obor Ekologie lesa)
Usnesení: Návrh byl schválen výsledkem hlasování: pro 22 hlasy, proti 0 hlasů, zdrželo se 1
hlas.
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Ing. Radomír Řepka, Ph.D. (studijní program Botanika, obor Fytologie lesa)
Usnesení: Návrh byl schválen výsledkem hlasování: pro 22 hlasy, proti 0 hlasů, zdrželo se 1
hlas.
Dr. Ing. Tomáš Vrška (studijní program Lesní inženýrství, obor Pěstění lesa)
Usnesení: Návrh byl schválen výsledkem hlasování: pro 22 hlasy, proti 0 hlasů, zdrželo se 1
hlas.
Ing. Jiří Schneider, Ph.D. (program Krajinné inženýrství, obor Tvorba a ochrana krajiny)
Usnesení: Návrh byl schválen výsledkem hlasování: pro 22 hlasy, proti 0 hlasů, zdrželo se 1
hlas.
Ing. Martin Klimánek, Ph.D. (studijní program Aplikovaná geoinformatika)
Usnesení: Návrh byl schválen výsledkem hlasování: pro 22 hlasy, proti 0 hlasů, zdrželo se 1
hlas.
Ing. Jiří Holan, Ph.D. (studijní program Dřevařské inženýrství, obor Technologie zpracování
dřeva)
Usnesení: Návrh byl schválen výsledkem hlasování: pro 23 hlasy, proti 0 hlasů, zdrželo se 0
hlasů.
Ing. et Ing. Dr. Miroslav Kravka nepředložil úplné podkladové materiály a proto nebyl
zařazen do návrhu na ustanovení školitelem v doktorském studijním programu.
Ad 5) Projednání přípravy reakreditací a nových akreditací oborů habilitačního řízení /oborů
řízení ke jmenování profesorem na LDF
K reakreditaci byly navrženy následující obory:
Ekologie lesa
H+P
HÚL
Lesnická a dřevařská technika
Tvorba a ochr. krajiny
Zpracování dřeva

H+P
H+P
H+P
H+P

– doporučeno všemi hlasy
– doporučeno všemi hlasy
– doporučeno všemi hlasy
– doporučeno všemi hlasy
– doporučeno všemi hlasy

K nové akreditaci byly navrženy tyto obory:
Fytologie lesa
Materiálové inženýrství
Nábytek

H+P
H
H

– doporučeno všemi hlasy
– doporučeno všemi hlasy
– doporučeno všemi hlasy

(H = habilitační řízení, P = řízení ke jmenování – profesorem)
Usnesení: Na základě projednání předložených materiálů VR souhlasí s postoupením spisů
pro akreditaci oborů habilitačního řízení a oborů řízení ke jmenování profesorem
rektorovi MZLU v Brně s návrhem projednat je ve VR MZLU dne 29.5. 2007 a po
projednání je předložit akreditační komisi MŠMT CR.
Návrh byl schválen výsledkem hlasování: pro 23 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0
hlasů.
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Ad 6) Schválení akreditačních spisů studijních programů Stavby na bázi dřeva a
Agrolesnictví tropů a subtropů
a) Bakalářský studijní program Stavby na bázi dřeva
Návrh studijního programu představil děkan Horáček. Jedná se o tříleté studium v prezenční
formě studia, který umožňuje návaznosti na další typy studijních programů/oborů
magisterských – Dřevostavby a dřevěné prvky staveb, Procesy zpracování dřeva a Výroba
nábytku.
Usnesení: VR schvaluje návrh bakalářského studijního programu Stavby na bázi dřeva
výsledkem hlasování: pro 23 hlasy, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
b) Magisterský studijní obor Agrolesnictví tropů a subtropů
Návrh studijního programu představil děkan Horáček. Jedná se o dvouletý magisterský
studijní obor, který navazuje na tříletý bakalářský studijní oboru Hospodaření s přírodními
zdroji tropických oblastí. Navazující dvouletý magisterský studijní obor Agrolesnictví tropů a
subtropů je koncipován jako společný studijní obor s AF MZLU v Brně, který bude
akreditován v rámci studijního programu Lesní inženýrství.
Usnesení: VR schvaluje návrh bakalářského studijního programu Stavby na bázi dřeva
výsledkem hlasování: pro 23 hlasy, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
Ad 7) Informace o restrukturalizaci fakulty
V úvodu k danému bodu zrekapituloval děkan Horáček vývoj od veřejného zasedání
akademického senátu LDF dne 24. 4. 2006), setkání se zaměstnanci a studenty dne 1.12. 2006
v aule MZLU (seznámení akademickou obec LDF se záměrem restrukturalizovat fakultu),
jednání dne 11.12. 2006 se zastupujícími vedoucími ústavů, zasedání akademickém senátu
LDF dne 11.12. 2006 (schválení koncepčního záměru zřízení 8 ústavů), jednání se
zaměstnanci ústavů od 10.1. 2007 a jednání se zastupujícími vedoucími ústavů – to vše
s cílem objasňovat a vysvětlovat záměry pro rozhodnutí o změně struktury LDF.
Následně byla zahájena diskuze.
V diskusi vystoupili Doc. Brunecký, Doc. Horáček, Prof. Vyskot, Prof. Marek, Prof. Simon,
Ing. Vrška, Ing. Krchov, Prof. Petelen, Prof. Polášek a Doc. Maděra.
Byla diskutována potřebnost a rizika restrukturalizace. Někteří diskutující vyjádřili
pochybnost nad rychlostí změn, bylo poukázáno na petici profesorů a docentů, aby došlo k
postupnému projednávání, ne uspěchanému řešení. Děkan upozornil, ze svou představu
přednesl již při svém předvolebním vystoupení, seznámil s návrhem vedení na
restrukturalizaci akademickou obec, vedoucí ústavu, akademický senát. Předložený materiál,
je koncepční a směřuje ke zvýšení adresné odpovědnosti především u vedoucích ústavů.
Materiál počítá s možnými korekcemi. Zmíněna byla geneze počtu ústavů, jejichž definitivní
názvy budou dále projednávány před tím, než budou aktualizovány příslušné vnitřní předpisy
včetně Statutu LDF.
V diskusi zazněly rovněž názory, které doporučují restrukturalizaci fakulty, musí k nim dojít,
aby fakulta byla kvalitním pracovištěm, zmíněna byla kvalita výuka, prostor pro badatelskou
činnost aj. Problémem na LDF je absence osobností a škol. V rámci diskuse byla zmíněna
situace po restrukturalizaci i na jiných univerzitách a rovněž u s.p. LČR.

4

Po diskuzi děkan Horáček navrhl usnesení VR ve znění: VR projednala záměr
restrukturalizace LDF MZLU v Brně s navrženou budoucí strukturou a konstatuje, že
navrhované změny jsou žádoucí a potřebné.
Po další následující diskuzi děkan Horáček jednání přerušil s tím, že bude členy VR
zformulováno usnesení proti návrhu děkana.
Návrh usnesení přednesl prof. Polášek ve znění: VR projednala na záměr vedení na
restrukturalizaci fakulty a vyhrazuje si možnost vyjádření se ke konečnému změní
restrukturalizace.
Usnesení: Návrh nebyl schválen výsledkem hlasování: pro 3 hlasy, proti 14 hlasů, zdrželo se
3 hlasy.
Následně bylo přijato usnesení navržené děkanem Horáčkem:
Usnesení: VR projednala záměr restrukturalizace LDF MZLU v Brně s navrženou budoucí
strukturou a konstatuje, že navrhované změny jsou žádoucí a potřebné. Názvy
ústavů a jejich vnitřní struktura nejsou konečné.
Návrh byl schválen výsledkem hlasování: pro 15 hlasů, proti 2 hlasy, zdrželo se 3
hlasy.
Ad 9) Habilitační řízení Dr. Ing. Dušana Vavříčka v oboru Ekologie lesa.
Jmenovaný předložil habilitační práci na téma: „Lesní půdy vyšších horských poloh a
možnosti revitalizace lesních ekosystémů s využitím postupů přímého hnojení“. Hodnotící
komise pro habilitační řízení byla ustavena vědeckou radou LDF MZLU v Brně podle § 72
zákona č. 111/1998 Sb.:
Předseda:
Členové:

Prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
Prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. – omluven
Prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Doc. Ing. Klement Rejšek, CSc.
Dr. Ing. Jaromír Macků

Habilitační komise jmenovala k vypracování oponentských posudků tyto oponenty:
Prof. Ing. Emil Klimo, DrSc.
Prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
Ing. František Šach, CSc.
Stanovisko komise přečetl prof. Borůvka: Habilitační komise v souladu s § 72 zákona č.
111/1998 Sb. posoudila kvalifikaci pana Dr. Ing. Dušana Vavříčka, a na základě tajného
hlasování rozhodla podat vědecké radě Lesnické a dřevařské fakulty návrh na jeho jmenování
docentem v oboru Ekologie lesa.
Zhodnocením úrovně habilitační přednášky byli pověřeni tito členové vědecké rady:
Doc. Dr. Ing. Petr Maděra (předseda komise)
Prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Prof. Ing. Štefan Žihlavník, CSc.
Habilitant přednesl přednášku na téma č. 2: Možnosti revitalizace půdního prostředí
prostřednictvím liniových valů ze skarifikovaných ploch Krušných hor (vybráno členy
vědecké rady před zahájením habilitačního řízení).
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V průběhu veřejná vědecké rozpravy se habilitant se vyjádřil k předneseným posudkům
oponentů a odpověděl na několik dotazů. Dále se vyjádřili Dr. Ing. Jaromír Macků, Ing.
František Šach, CSc., kteří konstatovali, že Dr. Vavříčka považují za významného odborníka
v oboru.
V neveřejné části habilitačního řízení Doc. Maděra zhodnotil úroveň přednášky.
Za skrutátory byli zvoleni Ing. Pražan a Prof. Vyskot.
Výsledky hlasování ve vědecké radě LDF:
počet členů VR LDF
24
počet přítomných
22
oprávněno hlasovat
22
počet kladných hlasů
22
počet záporných hlasů
0
počet neplatných hlasů
0
zdrželo se hlasování
0
Usnesení: VR rozhodla na základě výsledku jednání a tajného hlasování o postoupení
návrhu na jmenování Dr. Ing. Dušana Vavříčka docentem pro obor Ekologie lesa
rektorovi MZLU v Brně k projednání ve Vědecké radě MZLU v Brně.
Ad 10) Závěr
Závěrem jednání poděkoval děkan LDF Doc. Dr. Ing. Petr Horáček všem přítomným za účast,
za aktivitu při jednání a také popřál Dr. Vavříčkovi k úspěšnému průběhu jeho habilitačního
řízení. Následně jednání VR LDF ukončil.
Zapsal: Ing. Jiří Rotrekl, tajemník LDF
Ověřil: Doc. Libor Jankovský

Doc. Dr. Ing. Petr Horáček
děkan fakulty
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