Z á p i s č. 10
z jednání vědecké rady LDF MZLU v Brně
dne 19.02.2009
Přítomní - 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. Petr Horáček, Doc. Dr. Ing. Libor Jankovský, Doc. Dr.
Ing. Pavel Král, Prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., Doc. Ing. Petr Kučera Ph.D., Doc. Dr. Ing. Petr
Maděra, Prof. Ing. RNDr. Michal V. Marek, DrSc., Ing. Pavel Mylbachr, Prof. Ing. Jindřich
Neruda, CSc., Doc. Ing. Květoslav Nikl, CSc., Prof. Ing. arch. Ivan Petelen, Ph.D., Prof. Ing.
Vilém Podrázský, CSc., RNDr. František Pojer, Prof. Ing. Josef Polášek, Ph.D., Ing. Petr
Pražan, 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., Prof. Ing. Ilja
Vyskot, CSc., Ing. Karel Zlatuška, CSc.
Omluveni:
Ing. Jiří Crha, Doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová, Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D., Ing. Vladimír
Krchov, Ph.D., Ing. Jan Vybíral
Hosté:
Prof. RNDr. Marian Babiak, DrSc., Dr.h.c., Prof. Ing. Karel Bartušek, CSc., Doc. Ing. Pavel
Fiala, Ph.D., Prof. Ing. Vladimír Kalina, CSc., Prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc., Prof. Ing.
Radomír Mrkva, CSc.
Program:
1.
Schválení zápisu z VR konané dne 4.12.2008
2.
Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2009
3.
Zpráva o VVC za rok 2008
4.
Informaci o operačních programech
5.
Habilitační řízení
6.
Oběd
7.
Profesorské řízení
8.
Různé
Ad 1)
Jednání vědecké rady LDF MZLU v Brně zahájil děkan fakulty Doc. Petr Horáček. Předložil
upravený program jednání. Členové VR rovněž obdrželi dodatečný materiál k projednání –
Rezoluce k úloze hospodářské úpravy lesů v rozvoji lesnického hospodářství v ČR.
Program jednání byl schválen všemi hlasy.
Ad 2) Schválení zápisu z VR konané dne 4.12.2008
K zápisu z předchozího jednání vznesl připomínku prof. Vyskot. Dle připomínky prof. Vyskota
byla upravena strana 4 zápisu z VR konané dne 4.12.2008
Vědecká rada schválila zápis z jednání VR konané dne 4.12.2008 – 25 kladnými hlasy, 0
proti, 0 zdržel se.
Ad 3) Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2009
Členům vědecké rady byla předložena aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2009.
Prof. Polášek požádal o přestavení hlavních bodů aktualizace a navrhl krátkou diskuzi po
jednotlivých blocích.
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Dr. Dvořák krátce představil bod 1.1 Oblast vzdělávací činnosti. V této oblasti je třeba se
zaměřit na reakreditace studijních oborů s ohledem na platnost akreditací do roku 2010 a to i
přes navrhované změny zákona.
Prof. Polášek se dotázal na absenci nových oborů v přípravě akreditací a sice zahájení
příprav akreditace magisterského studia Stavby na bázi dřeva.
Doc. Horáček konstatoval, že původní návrh byl nejprve vyčkat na vyhodnocení
bakalářského studia – Stavby na bázi dřeva, nicméně je možné rozšíření tohoto bodu.
Doc. Jankovský představil bod 1.2 Oblast vědy, výzkumu, vývoje, umělecké a další tvůrčí
činnosti. Prioritou v této oblasti jsou výzvy Operačních programů Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (OP VK) a Věda a výzkum pro inovace (OP VaVpI) a zapojení do
mezinárodních projektů. Poukázal na 7RP a problematické zapojení s ohledem na témata
vyhlašovaných výzev. Evaluační pohovory budou probíhat v roce 2009. Dále je připravována
reakreditace oborů, kterým vyprší platnost akreditace v roce 2010. Post doktorandské pobyty
jsou částečně financovány prostředky ze specifického výzkumu a také z rozvojového
projektu. Směrnice děkana upravuje post doktorandské pobyty a v březnu proběhnou
výběrová řízení na post doktorandské pobyty.
Prof. Marek v diskuzi k danému bodu konstatoval, že evaluace a hodnocení VVČ jsou nutná
a uchopení metodiky Rady vlády pro výzkum je nezbytné. Je nutné stanovit přesná pravidla
evaluací.
Doc. Jankovský konstatoval, že evaluace je spuštěna podle metodiky RVV a bodového
hodnocení stanoveného rozhodnutím rektora MZLU v Brně č. 25/2007.
Doc. Horáček představil bod 1.3 Oblast rozvoje lidských zdrojů. Konstatoval, že je nutné
nově akreditované obory zajistit materiálně a personálně.
K tomuto bodu nebyla vznesena připomínka do diskuze.
Doc. Horáček představil bod 1.4 Oblast řízení. Restrukturalizace fakulty není v tuto chvíli
prioritou a evaluace by měla poskytnout údaje pro případnou nutnost restrukturalizace. Je
nutné provést vyhodnocení stávajícího stavu, které proběhne v jarních a letních měsících.
K tomuto bodu nebyla vznesena připomínka do diskuze.
Doc. Maděra představil body 1.5 Oblast informačních technologií a 1.6 Oblast účelové
činnosti. Krátce shrnul oblast informačních technologií, především pak webové stránky LDF,
přípravu OP VaVpI a účelovou činnost a spolupráci se ŠLP.
K tomuto bodu nebyla vznesena připomínka do diskuze.
Doc. Horáček představil bod 1.7 Oblast materiálně-technického rozvoje. Prioritou je
příprava OP VaVpI – oblast podpory 2.1 Regionální výzkumná centra. Snahou je vytvoření
technologického centra (TC) v Útěchově. Byl vytvořen pracovní tým a cílem je připravit do
roku 2012 materiálně technické zázemí pro rozvoj fakulty. Přestavby, mimo přestavbu
výtahu, v přízemí budovy B byly odloženy s ohledem na oslavy 90. let LDF MZLU v Brně.
Ing. Zlatuška vyjádřil podporu transferu poznatků do praxe. LDF by se měla vrátit do pozice
odborníků pro praxi a vytvoření konzultačního střediska je ideální.
Prof. Marek uvítal ambice LDF a konstatoval, že OP VaVpI je jedinečná příležitost, která se
nebude opakovat. Je třeba širokou diskuzi k TC. Zásadní podmínkou projektů strukturálních
fondů je udržitelnost.
Doc. Horáček připomenul, že obšírnější informace k OP podá Doc. Maděra v další části
jednání VR. Projekt TC je zaměřen na aplikovaný výzkum.
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Prof. Vyskot upozornil na nutnou širší diskuzi o TC. Vyjádřil obavu o udržitelnost projektu. Je
nutná dlouhodobá efektivita TC.
Doc. Horáček připomenul, že v srpnu 2007 vznikla Technologická platforma a vznik TC byl
podpořen společně se vznikem Technologické platformy.
Ing. Mylbachr konstatoval, že TC ano, ale je třeba projekt optimalizovat rozsah projektu.
Mělo by se využít příležitosti, kterou poskytují strukturální fondy.
Prof. Polášek vystoupil s prohlášením, že toto je klíčový moment dne a poukázáním na
dřevařský obor. Dle Prof. Poláška je nutné, aby za centrum byli zodpovědní konkrétní lidé a
je třeba program naplnit. TC může být velkou pomocí dřevařskému a nábytkářskému oboru.
Zodpovědnost je třeba vzít do vlastních rukou.
Ing. Zlatuška poznamenal, že je třeba převádět výzkum do praxe. Z vlastní praxe zjišťuje, že
mnohdy jsou posuzovány projekty pouze formálně a předpokládá se, že technické provedení
je v pořádku. TC by mohlo poskytnout prostor pro vytvoření souladu s normami a
vyhláškami, jde o komerční využití mezery na trhu.
Dle Doc. Bruneckého by TC měla vznikat přirozenou cestou od spodu. Je nutná diskuze,
rozumné uchopení výzvy a možností a postupné kroky k TC.
Dle Prof. Vyskota je nutné zvážit zapojení technologické platformy. Vznesl dotazy, kdo bude
zadávat zakázky a kdo bude financovat běžný provoz. TC ano, ale je třeba diskutovat a
vytvořit si dlouhodobý přehled a jaké jsou možnosti řešení.
Doc. Rejšek představil bod 2. Internacionalizace. Jako hlavní body označil 2.1.6 –
akreditaci magisterského studijního programu v anglickém jazyce, 2.2.3 – každoroční konání
mezinárodní konference na půdě LDF a 2.3.6 – realizovat na základě přidělené kvóty vyslání
pracovníka na univerzitu v USA.
Doc. Maděra představil bod 3. Kvalita a kultura akademického života. Připomenul oslavy
založení univerzity, pro které byl zpracován plán činností a cílem je prezentovat dobré jméno
fakulty na veřejnosti. Tuto oblast zajišťuje PR komise, kterou řídí Ing. Čermák. Plán aktivit
univerzity je postaven na aktivitách organizovaných ústavy a fakultami.
VR projednala aktualizaci dlouhodobého záměru a na základě diskuzí bude návrh
dopracován.
Ad 4) Zpráva o VVČ za rok 2008
Zprávu představil Doc. Jankovský. Shrnul nejdůležitější body a okomentoval závěry, které
byly formulovány na základě Zprávy o VVČ za rok 2008. Krátce konstatoval, že při kvalitním
výzkumu lze kvalitně vzdělávat studenty, kterým jsou předávány nejnovější poznatky.
Prezentoval postavení českých vysokých škol na světových žebříčcích. V současné době
probíhají v ČR snahy o zlepšení stavu. Připomenul hodnocení vědy a výzkumu v ČR dle
metodiky RVV. Tato metodika je zahrnuta do evaluace probíhající na LDF. Je třeba zohlednit
definici druhů výsledků platnou od roku 2009. Představil SWOT analýzu, silné stránky a
problémy LDF. Je nutný systém permanentního hodnocení pracovníků a je třeba získávat
mzdové prostředky z grantů. Představil hlavní body doktorského studia. Záběr fakulty je
velmi široký a tomu odpovídá i struktura publikačních aktivit.
Prof. Marek konstatoval, že nevýhodou je široký záběr fakulty. Problematická je dle prof.
Marka kvalita oborových rad a to je i zásadní krok ke kvalitě Ph.D. studentů. Publikační
posun je nutný přes recenzované publikace vedené RVV. Stohy sborníků fakultě
nepomohou.
Dr. Vrška představil zkušenosti z VUKOZ v.v.i. Plně převzali metodiku RVV a meziročně
zaznamenali nárůst 60 – 70% v periodicích zohledňovaných RVV. Pomohlo i výrazné
přeskupení mezd a financování instituce je zajišťováno pouze z projektů. Dle Dr. Vršky je
problematické uznávání monografií a map. Výsledky jsou hodnoceny, až projdou
hodnocením RVV. Připomenul rozšiřování oborových komisí GAČR. Bude kladen větší důraz
na kvalitu navrhovatele.
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Prof. Vyskot prohlásil, že Prof. Marek a Dr. Vrška sdělují informace z čistě vědeckých
institucí. Pracovníci fakulty musí rovněž vychovávat studenty a přímá výuka by měla být více
hodnocena.
Prof. Marek konstatoval, že dle metodiky RVV není rozdíl mezi univerzitami a veřejnými
výzkumnými institucemi.
Prof. Polášek požádal o vložení tohoto textu do zápisu z jednání vědecké rady:
„Za prvé - považuji za nutné pravdivě zhodnotit vědeckovýzkumnou základnu dřevařského
oboru a tedy podmínky pro rozšíření vědeckovýzkumné práce pedagogů. A to ve vztahu 90ti
let lesnického oboru a 17ti letům existence dřevařského výzkumu, včetně laboratorních
prostor. Nastavit realizovatelné parametry této činnosti. Za druhé – pro objektivnost
evaluačního hodnocení pedagogů požaduji účast pracovníka z dřevařského oboru a to
docenta nebo profesora.“
Doc. Horáček konstatoval, že v případě hodnocení je rozhodující zásada - kdo, platí určuje
pravidla. Technika vědy některými obory nebyla zvládnuta. Je nutné držet standarty.
Doc. Brunecký prohlásil, že je potřeba dodržet všechna spektra činností a jediné kritérium
hodnocení není možné.
Prof. Marek konstatoval, že dnešní diskuze je zaměřena na vědu. Není možné vychovávat
erudované absolventy bez vědecké praxe. Bez vědecké praxe získává výuka středoškolský
charakter.
Doc. Horáček konstatoval, že na podkladě diskuzí budou evaluace připraveny na příští
vědeckou radu – 9.4.2009.
Prof. Vyskot se připojil k prof. Poláškovi, s tím, že nelze fakultní pracovníky posuzovat stejně
jako pracovníky veřejných výzkumných institucí. Doc. Brunecký podpořil názor Prof. Vyskota.
Prof. Podrázský okomentoval situaci na ČZU v Praze. Jedná se ale o systém vnějšího
hodnocení, který je nutné respektovat. Nejpozději v roce 2011 vstoupí do procesu
přidělování prostředků. Na ČZU je dle RVV rozdělováno 17% rozpočtu. Nelze obory dělit na
výuku a výzkum.
Ing. Mylbachr krátce shrnul, že se jedná o spojité nádoby a při zlepšení vědecké práce bude
profitovat i výuka.
Prof. Simon konstatoval, že diskuze je zásadní a je nutné dlouhodobé řešení se
zohledněním všech aspektů a vyjasnění postupů.
Vědecká rada přijala Zprávu o VVČ za rok 2008.
Hlasování:
Pro 26 členů VR, proti 0, zdržel se 0.
Ad 5)
Vzhledem k časovému skluzu jednání byla provedena změna programu.
Doc. Horáček oznámil změny v habilitačních přednáškách a přednáškách pro řízení ke
jmenování profesorem
V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb, § 72 a 74 nastaly tyto změny:
A) Doba trvání habilitační přednášky
Doba trvání habilitační přednášky je zkrácena z původních 40 min. na 20. min.
B) Doba trvání obhajoby habilitační práce
Doba trvání obhajoby habilitační práce je zkrácena z původních 20 min. na 10 min.
C) Výběr habilitační přednášky
Výběr habilitační přednášky ze tří předložených témat bude probíhat ve vědecké radě
současně se schvalováním složení habilitační komise. Za současného stavu habilitant
připravuje prezentaci všech tří témat habilitační přednášky, což je neúnosné.

4

D) Doba trvání přednášky pro řízení ke jmenování profesorem
Doba trvání přednášky pro profesorské řízení je zkrácena z původních 40 min. na 30 min.
Ad 6) Habilitační řízení Ing. Petra Koňase, Ph.D.
Habilitační řízení Ing. Petra Koňase, Ph.D. pracovníka Ústavu nauky o dřevě LDF MZLU
v Brně, který předložil habilitační práci na téma „GENERAL MODEL OF WOOD IN TYPICAL
COUPLED TASKS“
Podle § 72 zákona 111/1998 Sb. byla Vědeckou radou Lesnické a dřevařské fakulty MZLU
v Brně ustanovena hodnotící komise pro habilitační řízení ve složení:
předseda:

Prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc.
Ústav základního zpracování dřeva, LDF, MZLU v Brně

členové:

Prof. RNDr. Marian Babiak, DrSc., Dr.h.c.
Katedra náuky o dreve , DF, Technická univerzita vo Zvolene
Prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Doc. Ing. Pavel Fiala, Ph.D.
Vysoké učení technické v Brně
Doc. Dr. Ing. Petr Horáček
Ústav nauky o dřevě , LDF, MZLU v Brně

Habilitační komise jmenovala k vypracování oponentských posudků tyto oponenty:
Prof. Ing. Jaroslav Buchar, DrSc.
Ústav základů techniky a automobilové dopravy AF MZLU v Brně
Prof. Ing. Karel Bartušek, CSc.
Ústav přístrojové techniky, v.v.i., AV ČR
Doc. Ing. Pavel Fiala, Ph.D.
Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky, VUT Brno
Habilitační komise, v souladu s § 72 zákona 111/1998 Sb., posoudila kvalifikaci Ing. Petra
Koňase, Ph.D., a na základě tajného hlasování se rozhodla podat Vědecké radě Lesnické a
dřevařské fakulty MZLU v Brně, návrh na jeho jmenování docentem v oboru Materiálové
inženýrství dřeva.
Zhodnocením úrovně habilitační přednášky byli pověřeni tito členové vědecké rady:
Doc. Ing. Květoslav Nikl, CSc., Ústav nauky o dřevě LDF MZLU v Brně / předseda komise /
Prof. Ing. Igor Čunderlík, CSc., děkan DF TU Zvolen
Ing. Petr Pražan
ředitel společnosti Dřevozávod
dřevozpracujících podniků ČR

Pražan,

s.r.o.,

Polička

a

předseda

Společenstva

Vědecká rada vybrala 11 hlasy přednášku č. 1 Virtuální dřevo odvozené z anatomických
preparátů dřeva
Přednáška č. 2. Interakce proudícího média a stromu v zástavbě – 10 hlasů
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Přednáška č. 3. Pravděpodobnostní MKP model dřeva – 4 hlasy
Oponentní posudky přednesli
Prof. Ing. Karel Bartušek, CSc.
Doc. Ing. Pavel Fiala, Ph.D.
za nepřítomného oponenta Prof. Ing. Jaroslava Buchara, DrSc. přednesl předseda
habilitační komise prof. Rousek
Habilitant se vyjádřil k předneseným posudkům oponentů a byl informována o povinností
odpovědět nepřítomným oponentům adresně, též písemnou formou.
Dotazy ve vědecké rozpravě vznesli:
Prof. Ing. Igor Čunderlík, CSc., Prof. Ing. Josef Polášek, PhD.
Neveřejné zasedání
Přednášku zhodnotil jménem hodnotící komise Doc. Ing. Květoslav Nikl, CSc.
Skrutátoři:
Prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. a Ing. Karel Zlatuška, CSc.
Hlasování Vědecké rady LDF MZLU v Brně
počet členů celkem: 31
přítomných: 25
počet hlasů kladných: 24 záporných:
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. Petra Koňase,
Ph.D., docentem pro obor Materiálové inženýrství dřeva rektorovi MZLU v Brně.
Ad 7) Různé
A) Projednání Rezoluce k úloze hospodářské úpravy lesů v rozvoji lesnického
hospodářství v ČR (konference se zahraniční účastí „Stav a perspektivy rozvoje
hospodářské úpravy lesů v ČR“, Brno. 21. ledna 2009).
Doc. Horáček krátce představil obsah Rezoluce předložené Prof. Simonem, očekává, že
obdobné aktivity vyplývající z odborných akcí k 90. letům LDF budou častější.
Prof. Podrázský doporučil dokument podpořit vědeckou radou. Dokument není kontroverzní
a lze se za materiál postavit.
Prof. Kropil konstatoval, že dokument není problematický a podporuje jej.
Ing. Dolejský vyslovil podporu dokumentu.
Prof. Vyskot shrnut názor Prof. Simona. Uvedl dvě drobnosti k úpravě textu dokumentu –
„podpořit propojení HUL, krajinného a územního plánování“.
Dr. Pojer souhlasí s podporou dokumentu, doporučil vložit slova – péče o krajinu.
Prof. Vyskot konstatoval, že lesnické plánování není součástí krajinného a územního
plánování.
Hlasování:
Pro podporu dokumentu 22, proti 1, zdržel se 0
Vědecká rada LDF MZLU v Brně podpořila dokument Rezoluce k úloze hospodářské
úpravy lesů v rozvoji lesnického hospodářství v ČR.
B) Změna ve složení oborové rady – ustanovení nového člena
V souladu s čl. 25 Studijního a zkušebního řádu MZLU v Brně byl předložen.návrh ke
schválení ve VR LDF MZLU v Brně:
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ustanovení doc. Ing. arch. Jaromíry Šimoníkové, CSc., pracovnice Ústavu nábytku,
designu a bydlení LDF MZLU v Brně členkou oborové rady v doktorském studijním programu
Procesy tvorby nábytku.
Hlasování:
Pro 22, proti 0, zdržel se 0
C) Změna ve složení komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby - ustanovení
nového člena komise
V souladu s § 53 zákona 111/1998 Sb. a čl. 31 Studijního a zkušebního řádu MZLU v Brně
byl předložen návrh ke schválení ve VR LDF MZLU v Brně:
ustanovení doc. Ing. arch. Jaromíry Šimoníkové, CSc., pracovnice Ústavu nábytku,
designu a bydlení LDF MZLU v Brně, členkou komise pro státní doktorské zkoušky a
obhajoby v doktorském studijním programu Procesy tvorby nábytku
Hlasování:
Pro 22, proti 0, zdržel se 0
D) Ustanovení nového školitele
V souladu s čl. 26 Studijního a zkušebního řádu MZLU v Brně byl předložen.návrh ke
schválení ve VR LDF MZLU v Brně, návrh na ustanovení nového školitele:
na návrh oborové rady doktorského studijního oboru Ochrana lesa:
ustanovení doc. Ing. Otakara Holuši, Ph.D., pracovníka Ústavu ochrany lesů a myslivosti
LDF MZLU v Brně školitelem v doktorském studijním oboru Ochrana lesa
Hlasování:
Pro 22, proti 0, zdržel se 0
Byla provedena změna programu. Informace o OP byla přesunuta na jednání příští vědecké
rady.
Termíny vědecké rady v roce 2009 – 9.4.2009, 8.10.2009, 3.12.2009. 8.10.2009 se
uskuteční slavnostní vědecká rada.
Ad 8) Řízení ke jmenování profesorem Doc. Ing. Marka Turčániho, PhD.
Řízení ke jmenování profesorem Doc. Ing. Marka Turčániho, PhD. vysokoškolského učitele
na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze, vedoucího katedry Katedry ochrany lesa a
myslivosti a proděkana pro vědeckovýzkumnou činnost na FLD ČZU v Praze, v oboru
Ochrana lesa a myslivost
Podle § 74 zákona 111/1998 Sb. byla Vědeckou radou Lesnické a dřevařské fakulty MZLU v
Brně ustanovena hodnotící komise pro řízení ke jmenování profesorem ve složení:
předseda:

Prof. Ing. Radomír Mrkva, CSc.
Ústav ochrany lesa a myslivosti, LDF, MZLU v Brně

členové:

Prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta
Prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství, AF, MZLU v Brně
Prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská
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Prof. Ing. Vladimír Kalina, CSc.
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská
Komise pro profesorské řízení v souladu s § 74 zákona 111/1998 Sb. posoudila kvalifikaci
Doc. Ing. Marka Turčániho, PhD. a na základě tajného hlasování rozhodla podat Vědecké
radě Lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně, návrh na jeho jmenování profesorem v
oboru Ochrana lesa a myslivost.
Zhodnocením úrovně habilitační přednášky byli pověřeni tito členové vědecké rady:
Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR
/předseda komise/
Doc. Dr. Ing. Libor Jankovský, Ústav ochrany lesů a myslivosti LDF MZLU v Brně
Ing. Tomáš Vrška, Ph.D.
Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice, pracoviště Brno
Doc. Ing. Marek Turčáni, PhD. přednesl přednášku na téma „Koncepce vědecké práce a
výuky v ochraně lesa“.
Ve veřejné vědecké rozpravě vystoupili Prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., Prof. Ing. Radomír
Mrkva, CSc., Doc. Dr. Ing. Petr Horáček, Doc. Dr. Ing. Petr Maděra
Neveřejné zasedání
Přednášku zhodnotil z pověření předsedy hodnotící komise Doc. Dr. Ing. Libor Jankovský
Skrutátoři:
Doc. Ing. Květoslav Nikl, CSc. a Ing. Pavel Mylbachr
Hlasování Vědecké rady LDF MZLU v Brně
počet členů celkem: 31
přítomných: 26
počet hlasů kladných: 22 záporných: 0

neplatných: 4

Vědecká rada Lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně rozhodla na základě výsledku
jednání a tajného hlasování o postoupení návrhu na jmenování pana Doc. Ing. Marka
Turčániho, PhD. profesorem pro obor Ochrana lesa a myslivost rektorovi MZLU v Brně,
k projednání ve Vědecké radě MZLU v Brně, dne 24. února 2009. Součástí zasedání
Vědecké rady MZLU v Brně bude přednáška na téma „Koncepce vědecké práce a výuky
v ochraně lesa“.

Zapsala: Pavlína Pancová Šimková
Ověřil: Libor Jankovský

Doc. Dr. Ing. Petr Horáček
Děkan fakulty
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