Z á p i s č. 6
z jednání Vědecké rady LDF MZLU v Brně dne 14.2.2008
Přítomni - členové vědecké rady:
Ing. Jiří Crha, Ing. Vladimír Dolejský, PhD., Ing. Jan Dvořák, Ph.D., Doc. Dr. Ing.
Zdeňka Havířová, Doc. Dr. Ing. Petr Horáček, Doc. Dr. Ing.Libor Jankovský, Doc. Dr.
Ing. Pavel Král, Ing. Tomáš Krejzar, PhD., Ing. Vladimír Krchov, Ph.D., Prof. Ing.
Rudolf Kropil, CSc., Doc. Dr. Ing. Petr Maděra, Prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc., Doc.
Ing. Květoslav Nikl, CSc., Prof. Ing. Josef Polášek, Ph.D., Prof. Ing. Vilém Podrázský,
CSc., RNDr. František Pojer, Doc. Ing. Klement Rejšek, CSc., Prof. Ing. Miroslav
Rousek, CSc., Prof. Ing. Štefan Schneider, CSc., Prof. Ing. Jaroslav Simon, CSc.,
Ing. Tomáš Vrška, Ph.D., Ing. Karel Zlatuška, CSc.
Hosté: Prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc., Prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc., Prof.
RNDr. Marta Tesařová, CSc., RNDr. Blanka Úlehlová, CSc., Doc. Dr. Ing. Dušan
Vavříček
Omluveni:
Doc. Dr. Ing. Petr Branecký, Prof. Ing. RNDr. Michal Vladimír Marek, DrSc., Prof. Ing.
Ilja Vyskot, CSc., Prof. Ing. Igor Čunderlík, CSc., Ing. Pavel Mylbachr, Prof. Ing. arch.
Ivan Petelen, Ph.D., Ing. Petr Pražan,
Program:
1. Schválení zápisu z VR konané dne 4.12. 2007
2. Schválení komisí pro habilitační řízení
3. Aktualizace DZ LDF pro rok 2008
4. Zpráva o VVČ LDF za rok 2007
5. Oběd
6. Habilitační řízení RNDr. Formánka (13:00h)
7. Různé
Ad 1)
Jednání vědecké rady LDF MZLU v Brně zahájil děkan fakulty Doc. Petr Horáček,
který v úvodu všechny přítomné přivítal. Následně předložil upravený program
jednání.
1. Schválení zápisu z VR konané dne 4.12. 2007
2. Schválení komisí pro habilitační řízení
3. Aktualizace DZ LDF pro rok 2008
4. Zpráva o VVČ LDF za rok 2007
5. Různé
6. Oběd
7. Habilitační řízení RNDr. Formánka (13:00h)
Program jednání byl schválen všemi hlasy.
Ad 2)
Vědecké rada schválila zápis z jednání VR konané dne 4.12.2008 – 20 kladnými
hlasy.
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Ad 3)
Schválení komisí pro habilitační řízení
Děkan Doc. Horáček předložil vědecké radě návrh ke zřízení komise pro habilitační
řízení Ing. Radomíra Řepky, Ph.D. dle § 72 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách)
předkládám ke schválení návrh na ustanovení komise pro habilitační řízení
Složení komise:
Předseda: Prof. Ing. Jaroslav Koblížek, CSc.
Členové: Doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.
RNDr. Karel Sutorý, CSc.
Dr. Ing. Jaromír Macků
RNDr. Karel Fiala, CSc.
Doc. Maděra představil osobu dr. Řepky a krátce shrnul životopis.
Děkan doc. Horáček otevřel diskuzi k osobě dr. Řepky. Rovněž konstatoval, že vítá
předložení habilitační práce dr. Řepky. Dotazy k osobě habilitanta nebyly vzneseny.
Doc. Horáček vyzval Vědeckou radu ke komentáři k předloženým materiálům. Při
hlasování bylo 16 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Ad 4)
Aktualizace Dlouhodobého záměru LDF
Aktualizace DZ LDF byla projednána v kolegiu děkana a následně předložen
k projednání ve Vědecké radě. Během diskuze děkan zdůraznil některé body
aktualizace a následně otevřel diskuzi.
Prof. Polášek se dotázal na promyšlenost metodického přístupu a praktickou
implementaci bodu 1.1.7 Analyzovat potřeby praxe a tyto poznatky zohledňovat
jednak při přípravě nových atraktivních studijních programů a také při přípravě na
reakreditaci stávajících studijních programů.
Odpovídá dr. Dvořák s ohledem na rozpracování metodiky je nutné zjisti nároky
praxe a připomínky zapracovat na reakreditaci. Poznámku rovněž okomentoval doc.
Maděra s ohledem na vývoj na Radě VŠ. V následné diskuzi byla zmíněna
problematika Technologického centra.
Prof. Simon okomentoval bod 1.4.1 Připravit, projednat a realizovat reformu řízení
fakulty a delegování pravomocí. Revidovat organizační strukturu fakulty a inovovat ji
v souladu s dlouhodobým záměrem včetně systematizace míst.
Prof. Neruda se vyjádřil k bodu 1.1.5 Realizovat přijímací zkoušky do magisterských
studijních programů formou písemných testů. Zda budou muset všichni uchazeči
projít přijímacím řízením. Na poznámku odpovídal dr. Dvořák. Přijímací zkouška
bude písemná, aby byla zajištěna větší transparentnost. Prof. Neruda doporučil
úpravu tohoto bodu.
Prof. Podrázský okomentoval situaci na ČZU, kde je problematika řešena vnitřním
předpisem.
Prof. Kropil konstatoval, že jsou studenti posuzováni podle předchozího studia,
v případě dobrých výsledků neskládají přijímací zkoušky, ale musí se zúčastnit
přijímacího řízení.
Rovněž body 1.2.5 Realizovat hodnocení kvality vědecko-výzkumné činnosti
uplatňováním postupů periodické evaluace a atestace všech akademických
pracovníků. a 1.3.1 Zpracovat systém evaluace pedagogických a vědecko-
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výzkumných výkonů jednotlivých zaměstnanců jako nástroj finanční politiky LDF. byly
okomentovány.
Prof. Kropil rovněž označil záměry jsou velmi ambiciózní. Konstatoval také, že oblast
vzdělání a výzkumu je prioritou 7. RP. Doc. Jankovský se vyjádřil o k problematice 7.
RP na půdě univerzity s tím, že situace bohužel není dořešena. Doc. Maděra se
rovněž vyjádřil k danému tématu.
Ad 5)
Zpráva o VVČ LDF za rok 2007
Zprávu představil doc. Jankovský. Materiál ještě musí projít jazykovou korekturou.
Děkan vyzval vědeckou radu ke komentáři k předloženému materiálu.
Prof. Rousek konstatoval, že své připomínky zašle doc. Jankovskému elektronicky.
Prof. Polášek komentoval situaci okolo 7. RP a doporučil rovněž přehodnotit
ohodnocení pracovníků. Na poznámku reagoval doc. Horáček s potěšením s tím, že
tlak vyvinutý na vědecké pracovníky se projevuje v kvalitě výsledků uznatelných
Radou vlády pro V a V.
Doc. Jankovský konstatoval, že v případě finančního ohodnocení spojeného
s výzkumným záměrem je třeba kontaktovat prof. Kulhavého.
Prof. Polášek navrhl doplnit zkušebny do zprávy.
Doc. Jankovský konstatoval, že pokud bude vědecká rada souhlasit zkušebny do
Zprávy VVČ doplní.
Prof. Neruda nesouhlasí s uvedením zkušebny ve Zprávě, protože zkušebna je
organizační součástí univerzity a měla by být uváděna samostatně.
Prof. Polášek konstatoval, že Zpráva je za rok 2007, kdy zkušebny Zlín byly součástí
LDF a dále, že krátká informace nepřekročí kompetence zúčastněných. Spolupráce
s LDF bude dále výrazná.
Prof. Kropil okomentoval situaci s mezinárodními projekty. Konkurence projektů je
mimořádně velká a odhadovaná úspěšnost 15%, s tím že úspěšnost nových
členských zemí je méně než 5%. Mezinárodní projekty jsou prioritou pro Technickou
univerzitu Zvolen, Lesnickou fakultu.
Zpráva VVČ byla schválena všemi hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Ad 6)
Různé
Akreditace pro Habilitační řízení - Materiálové inženýrství. V současné době
akreditační komise žádost přerušila a navrhuje změnu názvu na Materiálové
inženýrství dřeva.
Doc. Nikl vznesl dotaz k nutnosti změn. Prof. Polášek navrhl vyhovět akreditační
komisi. Doc. Rejšek okomentoval jednání s akreditační komisí. Doc. Nikl vysvětlení
přijal.
Změna názvu byla přijata všemi hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Regionální,
lesnická a dřevařská ekonomika a politika
Zdůvodnění návrhu shrnuto v žádosti. Jedná se o mezifakultní součinnost.
Prof. Simon navrhl úpravu názvu.
Dr. Krchov zmínil možnosti spolupráce s nově ustavenou fakultou a rovněž zmínil
názory prof. Živělové a prof. Gregy.
Dr. Pojer konstatoval, že bez čárky v názvu se jedná o výrazné zúžení oboru.
Hlasování pro 17, proti 0, zdržel se 0.
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Bionika - Bakalářský studijní program, studijní obor Přírodní materiály – vyjádření k
návrhu studijního programu. Ve formě tříletého, prezenčního studia. Předpoklad je,
že se bude jednat o výběrový studijní program pro 20 studentů v ročníku.
Prof. Polášek požádal o krátké shrnutí rámce oboru a jakým směrem by byl
směřován.
Doc. Horáček odpověděl, že těžištěm bude studium materiálů a uplatnění návrhu
v rozhodovacím procesu.
Hlasování 18, proti 0, zdržel se 0.
Ustanovení nového školitele
V souladu s čl. 26 Studijního a zkušebního řádu MZLU v Brně byl předložen návrh
na návrh oborové rady doktorského studijního oboru Ekologie lesa na ustanovení
nového školitele:
ustanovení pana Ing. Ivo Machara, Ph.D., pracovníka Katedry biologie Pedagogické
fakulty UP Olomouc
školitelem v doktorském studijním Ekologie lesa
Děkan představil osobu dr. Machara
Doc. Jankovský dodal, že zde je zájem o řešení problematiky a spolupráci s dr.
Macharem z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Olomouc.
Hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0.
Motivační program profesního růstu mladých akademických pracovníků na MZLU
v Brně
Prof. Podrázský doporučil schválení. LDF ČZU rovněž využívá obdobný program.
Dr. Vrška konstatoval, že VÚKOZ Průhonice rovněž přijal obdobný materiál,
hodnocení je prováděno podle uznatelných výsledků dle Metodiky Rady vlády.
Systém se osvědčil a dr. Vrška jej označil jako jedinou cestu do budoucna.
prof. Kropil rovněž materiál přivítal, konstatoval, že na LF TU Zvolen probíhá rovněž
obdobný proces.
Dr. Krejza vyzdvihl potřebu jazykového vzdělání a nutnost samostatného vzdělávání.
Doc. Nikl se dotázal na definici akademických pracovníků.
Doc. Jankovský konstatoval, že materiál se týká všech pracovníků.
Prof. Polášek se dotázal na aplikaci v případě pedagogické činnosti a kontatoval
nutnost oddělení pedagogické a vědecké činnosti.
Prof. Podrázský přiblížil situaci na LDF ČZU, kde jsou brány obě části stejným dílem.
Doc. Horáček konstatoval, že jednou ze součástí Motivačního programu je odbourání
platového automatu.
Vědecká rada vzala na vědomí Motivační program profesního růstu mladých
akademických pracovníků na MZLU v Brně a doporučuje jeho realizaci na LDF
Hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 1.
V závěru dopoledního jednání Vědecké rady se doc. Horáček krátce zmínil o krizové
situaci na MZLU v Brně a nastínil vývoj na LDF. Dne 13.2.2008 Akademický senát
MZLU v Brně odmítl hlasovat o odvolání děkana LDF do zvolení zástupců za
zaměstnaneckou část LDF. Vyjádřil naději, že do příštího jednání Vědecké rady bude
situace vyřešena. Poděkoval všem zúčastněným za práci.
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Ad 7) Oběd – přestávka
Ad 8) Habilitační řízení
Habilitační řízení pana RNDr. Pavla Formánka, Ph.D., pracovníka Ústavu geologie a
pedologie LDF MZLU v Brně v oboru Ekologie lesa. Jmenovaný předložil habilitační
práci na téma „Biologicky přístupné aminokyseliny v půdě: způsoby stanovení a
jejich přístupnost rostlinám“.
Podle § 72 zákona 111/1998 Sb. byla vědeckou radou Lesnické a dřevařské fakulty
MZLU v Brně ustavena hodnotící komise pro habilitační řízení ve složení:
předseda:
členové:

Prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc.
Prof. RNDr. Marta Tesařová, CSc.
Prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
RNDr. Blanka Úlehlová, CSc.
Doc. Ing. Klement Rejšek, CSc.

Habilitační komise jmenovala k vypracování oponentských posudků tyto oponenty:
RNDr. Blanka Úlehlová, CSc.
Doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček
Doc. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
Stanovisko komise přednesl Prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc.
Habilitační komise v souladu s § 72 zákona 111/1998 Sb. posoudila kvalifikaci pana
RNDr. Pavla Formánka, Ph.D., a na základě tajného hlasování se 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/
Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D. /člen komise/
Ing. Tomáš Vrška, Ph.D. /člen komise/
Přednáška na téma č. 2 s názvem: Dekontaminace půd znečištěných
polyaromatickými uhlovodíky s důrazem na metodologii a interpretace získaných
výsledků
Oponentní posudky:
RNDr. Blanka Úlehlová, CSc.
Doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček
za nepřítomnou doc. Javorekovou, přednesl doc. Rejšek
Habilitant se vyjádřil k předneseným posudkům oponentů a byl informován o jeho
povinností odpovědět nepřítomné oponentce adresně, též písemnou formou.
Dotazy ve vědecké rozpravě vznesli: Prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., Prof. Ing.
Hana Šantrůčková, CSc., RNDr. Blanka Úlehlová, DrSc.
Neveřejné zasedání
Přednášku zhodnotil jménem hodnotící komise doc. Dr. Ing. Petr Maděra.
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Skrutátoři:
Prof. Ing. Jaroslav Simon, CSc. a prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
Hlasování ve vědecké radě LDF:
počet členů celkem:
29 přítomných: 22
počet hlasů kladných:
19 záporných:
1

neplatných:
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Vědecká rada Lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně rozhodla na základě
výsledku jednání a tajného hlasování o postoupení návrhu na jmenování RNDr.
Pavla Formánka, Ph.D. docentem pro obor Ekologie lesa rektorovi MZLU v Brně k
projednání ve vědecké radě MZLU v Brně.
Ad 9) Závěr
Závěrem jednání poděkoval děkan LDF Doc. Dr. Ing. Petr Horáček všem přítomným
za účast, za aktivitu při jednání a také popřál RNDr. Pavlu Formánkovi, Ph.D. k
úspěšnému průběhu jeho habilitačního řízení. Následně jednání VR LDF ukončil.
Zapsala: Pavlína Pancová Šimková
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