Z á p i s č. 7
z jednání vědecké rady LDF MZLU v Brně dne 22.5.2008
Přítomni - členové vědecké rady:
doc. Dr. Ing. Petr Brunecký, prof. Ing. Igor Čunderlík, CSc., Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.,
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, Ph.D., Ing. Vladimír
Krchov, Ph.D., prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., doc. Dr. Ing. Petr Maděra, prof. Ing. RNDr.
Michal Marek, DrSc., prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc., doc. Ing. Květoslav Nikl, CSc., prof.
Ing. arch. Ivan Petelen, Ph.D., prof. Ing. Josef Polášek, Ph.D., doc. Ing. Klement Rejšek,
CSc., prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc., prof. Ing. Jaroslav Simon, CSc., Ing. Jan Vybíral,
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc., Ing. Karel Zlatuška, CSc.
Hosté:
Doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D., RNDr. Karel Fiala, CSc., Prof. Ing. Jaroslav Koblížek, CSc.,
Doc. Ing. Eva Križová, CSc., RNDr. Karel Sutorý, CSc., Doc. Ing. Jaromír Vorel, CSc.
Omluveni:
Ing. Jiří Crha, Ing. Pavel Mylbachr, prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., RNDr. František Pojer,
Ing. Petr Pražan, prof. Ing. Štefan Schneider, CSc., Ing. Tomáš Vrška, Ph.D.
Program:
1. Schválení zápisu z VR konané dne 4.2.2008
2. Schválení komisí pro SBZ a SZZ
3. Projednání návrhu na akreditaci habilitačního řízení v oboru Aplikovaná geoinformatika
4. Schválení nových školitelů a členů oborových rad doktorského studia
5. Schválení komisí pro habilitační řízení
6. Výroční zpráva IGA LDF MZLU za rok 2007, Podmínky vyhlášení IGA LDF MZLU
v Brně na rok 2009
7. Habilitační řízení Ing. Radomíra Řepky, PhD.
8. Oběd
9. Bílá kniha a terciární vzdělávání, současný stav přípravy nového VŠ o vysokých
školách
10. Výroční zpráva o činnosti LDF MZLU za rok 2007
11. Různé
Jednání vědecké rady LDF MZLU v Brně zahájil děkan fakulty Doc. Petr Horáček, který
v úvodu všechny přítomné přivítal. Děkan doc. Horáček představil nového člena vědecké
rady schváleného akademickým senátem – Ing. Jana Vybírala, ředitele společnosti BR Dolní
Morava.
Ad 1)
Vědecké rada schválila zápis z jednání VR konané dne 14.2.2008 – 23 kladnými hlasy, 0
proti, 0 zdržel se.
Ad 2) Schválení komisí pro SBZ a SZZ
Předložený návrh komisí krátce komentoval dr. Dvořák a představil nové členy komisí pro
SBZ a SZZ.
Následovala diskuze, kde vyslovil prof. Polášek k jednotlivým komisím a navrhl doplnění
komisí. doc. Horáček požádal vědeckou radu o další případné návrhy. prof. Polášek navrhl

doplnění komisí o ing. Panáčka. ing. Panáček byl zahrnut do předkládaného seznamu členů
komisí pro SBZ a SZZ. doc. Král se dotázal, zda je nutné probírat celkové seznamy komisí
pro SBZ a SZZ, když někteří členové byly již v minulosti odsouhlaseni. Na dotaz reagoval
doc. Horáček.
Vědecká rada schválila a potvrdila členy komisí pro SBZ a SZZ - 23 kladných hlasů, 0 proti,
0 zdržel se.
Ad 3) Projednání návrhu na akreditaci habilitačního řízení v oboru Aplikovaná
geoinformatika
Návrh byl krátce představen doc. Rejškem. Jedná se o celouniverzitní návrh na akreditaci.
Návrh by projednán vědeckou radou LDF a schválen (pro 20, proti 0, zdržel se 0).
Ad 4) Schválení nových školitelů a členů oborových rad doktorského studia
V souladu s čl. 26 Studijního a zkušebního řádu MZLU v Brně byl předložen návrh na
návrh oborových rad doktorský studijních oborů na ustanovení nových školitelů
a) na návrh oborové rady doktorského studijního programu Procesy tvorby nábytku:
ustanovení paní Ing. arch. Ludviky Kanické, CSc., pracovnice Ústavu nábytku, designu a
bydlení LDF MZLU v Brně
školitelkou v doktorském studijním programu Procesy tvorby nábytku
b) na návrh oborové rady doktorského studijního programu Procesy tvorby nábytku:
ustanovení paní Ing. arch. Jaromíra Šimoníkové, CSc., pracovnice Ústavu nábytku,
designu a bydlení LDF MZLU v Brně
školitelkou v doktorském studijním programu Procesy tvorby nábytku
c) na návrh oborové rady doktorského studijního programu Aplikovaná geoinformatika:
ustanovení pana RNDr. Miroslava Koželuha, CSc., pracovníka Ústavu geoinformačních
technologií LDF MZLU v Brně
školitelem v doktorském studijním programu Aplikovaná geoinformatika
d) na návrh oborové rady doktorského studijního oboru Technologie zpracování dřeva:
ustanovení pana Ing. Aleše Dejmala, Ph.D., pracovníka Ústavu nauky o dřevě LDF
MZLU v Brně
školitelem v doktorském studijním programu Dřevařské inženýrství, v oboru Technologie
zpracování dřeva
e) na návrh oborové rady doktorského studijního oboru Technologie zpracování dřeva:
ustanovení pana Doc. Ing. Zdeňka Kopeckého, CSc., pracovníka Ústavu lesnické a
dřevařské techniky LDF MZLU v Brně
školitelem v doktorském studijním programu Dřevařské inženýrství, v oboru Technologie
zpracování dřeva.
Nové členy oborových rad a školitele představil doc. Jankovský.
Ke každému ze nových školitelů proběhla krátká diskuze. prof. Petelen krátce informoval o
úspěšné habilitaci Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc..

Prof. Rousek se vyjádřil k osobě doc. Kopeckého a požádal, aby vědecká rada rovněž
schválila doc. Kopeckého v oborové radě. doc. Horáček z procesních důvodů požádal o
písemné vyjádření oborové rady.
Při hlasování schválila vědecká rada všechny navržené školitele.
Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc., 20 kladných hlasů, proti 0, zdržel se 0
Ing. arch. Jaromíra Šimoníková, CSc., 19 kladných hlasů, proti 0, zdržel se 1
RNDr. Miroslav Koželuh, CSc., 19 kladných hlasů, proti 0, zdržel se 1
Ing. Aleš Dejmal, Ph.D., 19 kladných hlasů, proti 0, zdržel se 1
Doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc., 19 kladných hlasů, proti 0, zdržel se 1
V souladu s § 53 zákona 111/1998 Sb. a čl. 31 Studijního a zkušebního řádu MZLU
v Brně - Změna ve složení komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby - ustanovení
nového člena
f) na návrh oborové rady doktorského studijního oboru Fytologie lesa:
ustanovení pana Doc. Dr. Ing. Libora Jankovského, pracovníka Ústavu ochrany lesů a
myslivosti LDF MZLU v Brně
členem komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby v doktorském studijním
oboru Fytologie lesa
Prof. Marek vznesl rovněž dotaz na členství doc. Ing. Naděždy Naděždiny, CSc. doc.
Jankovský konstatoval, že informace bude sdělena.
Vědecká rada schválila změnu ve složení komise pro státní doktorské zkoušky - 19 kladných
hlasů, proti 0, zdržel se 1
Ad 5) Schválení komisí pro habilitační řízení
Doc. Jankovský krátce okomentoval schválení komisí pro habilitační řízení. Navržení prošli
vědeckým oddělením univerzity.
Dle § 72 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách) byly předloženy ke schválení návrhy na zřízení komise pro
habilitační řízení
a) Návrh na zřízení komise pro habilitační řízení paní Ing. arch. Jaromíry Šimoníkové,
CSc., z Ústavu nábytku, designu a bydlení, LDF MZLU v Brně
v oboru:

Nábytek

Předseda:

Prof. Ing. Lubomír Dvořák, CSc.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra experimentální fyziky PřF PU Olomouc,
tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc

Členové:

Prof. Ing. arch. František Crhák, CSc.
emeritní profesor Katedry designu Vysoké školy
uměleckoprůmyslové ve Zlíně, bytem Nivy II. 4240,
760 01 Zlín
Prof. Ing. arch. Věkoslav Pardyl, CSc.
Ústav interiéru a výstavnictví Fakulty architektury
ČVUT Praha, Thákurova 7, 166 34 Praha 6

Doc. Mg. Pavel Kostrhun, Dr.
Ústav zahradní a krajinářské architektury ZF MZLU v Brně
Valtická 337, 691 34 Lednice
Doc. Ing. Dr. Petr Brunecký
Ústav nábytku, designu a bydlení LDF MZLU v Brně
Doc. Brunecký krátce představil paní Ing. arch. Jaromíru Šimoníkovou, CSc. Prof. Polášek
se následně kladně vyjádřil k osobě paní Ing. arch. Šimoníkové. Prof. Vyskot rovněž se
krátce vyjádřil.
Hlasování: 19 kladných hlasů, proti 0, zdržel se 1
b) Návrh na zřízení komise pro habilitační řízení pana Dr. Ing. Jana Štykara z Ústavu
Lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF MZLU v Brně
v oboru:

Ekologie lesa

Předseda:

Prof. Ing. Jaroslav Koblížek, CSc.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
MZLU v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno

Členové:

Prof. Ing. Ivan Vološčuk, DrSc.
emeritní profesor Fakulty ekológie a environmentalistiky
T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
Doc. Ing. Eva Križová, CSc.
Katedra fytológie LF TU Zvolen,
T.G. Masaryka 24, 960 53 ZVOLEN
Doc. RNDr. Jaroslav Vašátko, CSc.
Geografický ústav PřF MU v Brně
Kotlářská 2, 611 37 Brno
Dr. Ing. Jaromír Macků
ÚHÚL Brandýs nad Labem
Vrázova 1, 616 00 Brno

Osobu dr. Štykara krátce představil doc. Maděra. Prof. Marek se vyjádřil kladně
k habilitantovi a k jeho publikační činnosti. Na podnět odpověděl doc. Horáček. Prof. Vyskot
vyjádřil potěšení nad všemi kandidáty. a vyjádřil se kladně k osobě dr. Štykara. doc. Horáček
se dále na podnět prof. Vyskota vyjádřil k probíhající změny v kvalifikační struktuře LDF a
konstatoval, že postup konzultoval s rektorem MZLU v Brně prof. Ing. Jaroslavem Hluškem,
CSc. prof. Vyskot se vyjádřil kladně k argumentům doc. Horáčka a následně okomentoval
postupy mladých pracovníků.
Hlasování: 19 kladných hlasů, proti 0, zdržel se 1
c) Návrh na zřízení komise pro habilitační řízení paní Ing. Emílie Bednářové, CSc., z
Ústavu Ekologie lesa, LDF MZLU v Brně
v oboru:
Předseda:

Ekologie lesa
Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc.

Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, Poříčí 3b, 603 00 Brno
Členové:

Prof. RNDr. Milena Rychnovská, DrSc.
Katedra ekologie a životního prostředí PřF PU Olomouc,
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
RNDr. Blanka Úlehlová, CSc.
emeritní pracovnice AV ČRv Brně
Nerudova 354, 667 01 Židlochovice
Prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
Ústav biologie rostlin, AF MZLU v Brně, Zemědělská 1,
613 00 Brno
Doc. Ing. Bohumír Lomský, CSc.
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Jíloviště – Strnady 135, Praha - Zbraslav

Osobu dr. Bednářová krátce představil prof. Marek.
Hlasování: všichni členové vědecké rady byly pro, proti 0, zdržel se 0
Ad 6) Výroční zpráva IGA LDF MZLU za rok 2007, Podmínky vyhlášení IGA LDF MZLU
v Brně na rok 2009
a) Výroční zprávu IGA za rok 2007 představil doc. Jankovský. doc. Horáček konstatoval,
rovnoměrnou distribuci finančních prostředků v rámci LDF. Na kolegiu rektora bylo
konstatováno, že převedení IGA na fakulty bylo úspěšné a model bude zachován.
Vědecká rada vzala na vědomí výroční zprávu IGA. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasování: všichni členové vědecké rady byly pro, proti 0, zdržel se 0
b) Podmínky vyhlášení pro rok 2009 rovněž představil doc. Jankovský. IGA 2009 byla rovněž
projednána v kolegiu rektora. doc. Jankovský vypíchl změnu programů.
Doc. Horáček otevřel diskuzi k problematice. doc. Jankovský požádal o komentáž především
externí členy vědecké rady a načrtl problematiku financování a zdrojů financování. doc.
Horáček konstatoval, že dle usnesení vlády z března 2008 by mohl zaniknout specifický
výzkum, a proto je nutné hledat i další zdroje financování. Situace ještě bude vyjasněna
MŠMT.
prof. Polášek se dotázal na zapojení jednotlivých oborových rad. doc. Jankovský
konstatoval, že členové oborových rad jsou obvykle oponenty jednotlivých projektů.
prof. Marek se dotázal na zaměření IGA – příjemci jsou studenti doktorských studijních
programů. doc. Horáček dále upřesnil, že jde o účelové vynakládání prostředků na specifický
výzkum a především o průkazné využití financí na studentský výzkum.
prof. Rousek okomentoval hladký průběh IGA. doc. Horáček dále zmínil snahu o rozšíření
zdrojů financování.
prof. Polášek dále okomentoval zjištěné informace a pozitiva IGA. K poznámce se vyjádřil
doc. Jankovský.
prof. Kropil komentoval situaci na TUZ s tím, že obdobně na TUZ fungují malé projekty pro
vědce do 40 let a rovněž konstatoval, že při podávaní malých grantů procházejí mladí vědci
procesem učení.
prof. Vyskot vystoupil s technickou poznámkou k IGA.
Hlasování: všichni členové vědecké rady byly pro, proti 0, zdržel se 0

Ad 7) Habilitační řízení Ing. Radomíra Řepky, PhD.
Habilitační řízení pana Ing. Radomíra Řepky, Ph.D., pracovníka Ústavu lesnické botaniky,
dendrologie a geobiocenologie LDF MZLU v Brně v oboru Fytologie. Jmenovaný předložil
habilitační práci na téma „Využití specializace v botanice pro lesnickou a krajinářskou praxi
(Trávy a rostliny travám podobné)“
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:
Prof. Ing. Jaroslav Koblížek, CSc.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie MZLU v Brně
členové:

Doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty MU v Brně
RNDr. Karel Sutorý, CSc.
Botanické oddělení Moravského zemského muzea v Brně
RNDr. Karel Fiala, CSc.
Botanický ústav AV ČR v Brně
Dr. Ing. Jaromír Macků
ÚHÚL Brandýs nad Labem

Habilitační komise jmenovala k vypracování oponentských posudků tyto oponenty:
Doc. Ing. Eva Križová, CSc.
Katedra fytológie, Lesnícka fakulta TU Zvolen
Doc. RNDr. Věra Zelená, CSc.
Ústav biologie rostlin AF MZLU v Brně
Doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty MU v Brně
Stanovisko komise přednesl Prof. Ing. Jaroslav Koblížek, CSc.
Habilitační komise v souladu s § 72 zákona 111/1998 Sb. posoudila kvalifikaci pana Ing.
Radomíra Řepky, Ph.D., a na základě tajného hlasování se rozhodla podat vědecké radě
Lesnické a dřevařské fakulty návrh na jeho jmenování docentem v oboru Fytologie
Zhodnocením úrovně habilitační přednášky byli pověřeni tito členové vědecké rady:
Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D.
odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství MZe ČR / předseda komise/
Doc. Dr. Ing. Libor Jankovský
Ústav ochrany lesů a myslivosti LDF MZLU v Brně /člen komise/
Ing. Karel Zlatuška, CSc. /člen komise/
A.KTI, s.r.o. Brno
Vědecká rada vybrala 12 hlasy přednášku č. 2 - Využití znalostí trav a trávoidů
č. 1. Přehled diakritických znaků v klíčích k určení rodu Carex (ostřice) – 3 hlasy

č. 3. Proč je důležité znát trávy a rostliny jim podobné – 8 hlasů
Oponentní posudky:
Doc. Ing. Evu Križovou, CSc.
Doc. RNDr. Petra Bureše, Ph.D.
za nepřítomnou Doc. Zelenou, přednesl prof. Koblížek.
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: Doc. Ing. Jaromír Vorel, CSc. a Ing. Karel Zlatuška,
CSc.
Neveřejné zasedání
Přednášku zhodnotil jménem hodnotící komise Dr. Ing. Krejzar.
Skrutátoři:
Prof. Ing. Josef Polášek, PhD. a Prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Hlasování ve vědecké radě LDF:
počet členů celkem: 30
přítomných:
počet hlasů kladných: 22
záporných:

23
0

neplatných:

1

Vědecká rada Lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně rozhodla na základě výsledku
jednání a tajného hlasování o postoupení návrhu na jmenování pana Ing. Radomíra Řepky ,
Ph.D. docentem pro obor Fytologie rektorovi MZLU v Brně.
Ad 9) Bílá kniha a terciární vzdělávání, současný stav přípravy nového VŠ o vysokých
školách
Proděkan Rejšek věcně uvedl rozsáhlý materiál věnovaný diskuzi nad připravovanými
materiály pro tvorbu nového vysokoškolského zákona. V průvodním slově představil jeho
priority, socio – ekonomické pozadí a očekávané změny jak v pedagogických tak i ve
vědeckovýzkumných aktivitách fakult a univerzit.
doc. Jankovský následně otevřel diskuzi k danému tématu.
doc. Maděra se dotázal na výhledy financování a případný nárůst rozpočtu vysokých škol.
doc. Brunecký konstatoval, že univerzity budou hodnoceny podle realizace svých produktů.
Vznesl otázku, zda školy typu MZLU mají možnost být zařazeny mezi tzv. „Research
Univerzity“.
doc. Jankovský upozornil na rozdíly ve financování mezi jednotlivými typy univerzit.
prof. Čunderlík okomentoval stav na Slovensku zde probíhá komplexní akreditace vysokých
škol a zároveň i akreditace programů. Posuzuje se pedagogická i vědecko výzkumná
činnost. Z hlediska financí se hodnotí se kvalita publikací, grantů a úspěšnost studentů
doktorských studijních programů (30%) a prostředky na studenty (70%). V následujícím roce
se předpokládá stejná váha vědecko výzkumné činnosti a počtu studentů. Konstatoval, že
v letošním roce chybí v rozpočtu DF 10% a na dalších fakultách zhruba po 20%, pouze LF
má přibližně shodné množství finančních prostředků jako v předchozích letech. Vysoké školy
na Slovensku jsou 100% financovány státními prostředky.
prof. Kropil doplnil, že se předpokládá, že veřejné vysoké školy získají 80% ze státního
rozpočtu a je snahou, aby zbývající část byla doplněna z vlastních zdrojů, případně
z podnikatelských činností. Je snahou o změnu priorit komplexních akreditací a jsou brány
jako průměr za celou univerzitu. Nutná je motivace zaměstnanců. VaV monografie, IF
publikace a mezinárodní projekty mají větší finanční váhu (tzv. bonus za projekty). Do
kategorie „Research University“ spadá pět zásadních univerzit. Systém kategorizace byl
ovšem přerušen. TUZ stále deklaruje zájem o kategorii „Research University“. LF a DF

vycházejí z provedených hodnocení pozitivně při komplexní akreditaci a zdá se, že budou
schopni do kategorie „Research University“. Zařazení do kategorie ovšem neznamená
proměny ve financování.
Doc. Rejšek okomentoval rozdílný vývoj, kdy v ČR jsou pravidla dána předem a nelze
uvažovat o 100% financování ze státního rozpočtu. Konstatoval, že rozevírání nůžek mezi
jednotlivými univerzitami je považováno za žádoucí. Je zjevné, že diskuze dostane i politický
charakter a může se objevit mnoho kompromisů. Je nutno rovněž identifikovat skrytá rizika
v trajektorii vývoje.
Ad 10) Výroční zpráva o činnosti LDF MZLU za rok 2007
Schválení výroční zprávy přísluší Akademickému senátu.
Vědecká rada vzala na vědomí Výroční zprávu o činnosti LDF MZLU v Brně za rok 2007.
Ad 11) Různé
doc. Brunecký se vyjádřil kladně k předchozí prezentaci doc. Rejška.
doc. Rejšek dále komentoval různá rizika spojená s kategorizací v různé době.
Závěrem jednání poděkoval proděkan LDF Doc. Ing. Klement Rejšek, CSc. všem přítomným
za účast, za aktivitu při jednání. Následně jednání VR LDF ukončil.
Zapsala: Pavlína Pancová Šimková

