Z á p i s č. 13
z jednání Vědecké rady LDF MZLU v Brně
konané dne 8.10.2009, na LDF MZLU v Brně
Přítomní - členové vědecké rady:
Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D, Ing. Jan Dvořák, Ph.D., doc. Dr. Ing. Zdenka Havířová, doc. Dr. Ing. Petr
Horáček, doc. Dr. Ing. Libor Jankovský, prof. Ing. Petr Kantor, CSc., 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 V. Marek, DrSc., doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D., Prof. Ing. Jindřich
Neruda, CSc., prof. Ing. arch. Ivan Petelen, Ph.D., RNDr. František Pojer, prof. Ing. Josef Polášek,
PhD., Ing. Petr Pražan, doc. Ing. Klement Rejšek, CSc., prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc., prof. Ing.
Štefan Schneider, CSc., doc. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr, doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D., Ing. Tomáš
Vrška, Ph.D, Ing. Jan Vybíral, prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc., Ing. Karel Zlatuška, CSc.
Omluveni:
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., prof. Ing. Mikuláš Siklienka, Ph.D.,
prof. Ing. Jaroslav Simon, CSc.
Hosté:
Program:
1. Schválení zápisu z Vědecké rady LDF MZLU v Brně, konané dne 25.6.2009
2. Projednání akreditačních spisů doktorských studijních programů
3. Návrhy habilitačních komisí
4. Různé
5. Slavnostní Vědecká rada LDF MZLU v Brně
6. Společenské setkání k 90. výročí založení LDF MZLU v Brně
Jednání Vědecké rady LDF MZLU v Brně zahájil děkan fakulty, doc. Petr Horáček. Seznámil přítomné
s obsahem obou částí programu, tj. dopoledního projednání stanovených bodů a odpoledního konání
Slavnostní Vědecké rady LDF MZLU v Brně zakončené Společenským setkáním k 90. výročí založení
LDF MZLU v Brně. Vědecká rada přijala obsah obou částí programu bez připomínek.
Ad 1)
Schválení zápisu z Vědecké rady LDF MZLU v Brně, konané dne 25.6.2009
Doc. Horáček informoval členy vědecké rady o předložení akreditačních spisů, schválených Vědeckou
radou LDF MZLU v Brně dne 25.6.2009, rektorovi MZLU ke dni 7.7.2009, dále o zrušení soutěže IGA
LDF MZLU v Brně na rok 2010 a přípravě nových pravidel IGA LDF MZLU v Brně, k vystavení na
úřední desce fakulty do konce měsíce listopadu 2009.
Vědecká rada schválila zápis z jednání Vědecké rady LDF MZLU v Brně, konané dne 25.6.2009
– 26 kladnými hlasy, 0 proti, 0 zdržel se
Ad 2)
Projednání akreditačních spisů doktorského studijního programu
Úvodní slovo přednesl doc. Janovský. Seznámil členy vědecké rady s přípravou akreditace
předmětných oborů, připomněl platnost reakreditovaných oborů, tj. Ekonomika a management
obnovitelných přírodních zdrojů (do 1.6.2010, akreditační spis schválen vědeckou radou dne
25.6.2009), Ekologie lesa (do 15.8.2010), Fytologie lesa (do 15.8.2010), Myslivost (do 15.8.2010),
Pěstění lesa (do 15.8.2010), Tvorba a ochrana krajiny (do 15.8.2010), Aplikovaná geoinformatika (do
31.12.2010).
Doc. Jankovský informoval o průběhu schůzky oborových rad, konané dne 29.6.2009 na LDF MZLU
v Brně, konané za účelem předložení předmětných reakreditačních spisů a akreditačního spisu
nového oboru Stavby v krajině, k projednání ve vědecké radě fakulty dne 8.10.2009.
Doc. Jankovský otevřel rozpravu k předloženým akreditačním spisům. Hovořil o otevření se fakulty
zahraničí, zdůraznil výhledově nutnost zastoupení zahraničních členů v OR a při oponování disertací a
pravděpodobnost konání obhajob disertací v anglickém jazyce.

Prof. Marek upozornil na komplikace
zahraničních oponentů.

spojené s finanční úhradou za posudky a cestovné u

Žádost o akreditaci (reakreditaci) doktorského studijního oboru Ekologie lesa:
Dr. Vrška označil, za nejschůdnější, začít se zahraniční účastí právě v tomto oboru.
Prof. Marek doporučil začít nejprve s účastí zahraničních oponentů, poté se zahraniční účastí
v oborových radách.
Doc. Jankovský zdůraznil nutnost publikování v plně recenzovaných časopisech, přičemž upozornil na
odlišné požadavky v jednotlivých oborových radách.
Doc. Marek upozornil na skutečnost, že jsou obory, kde je obtížné získat publikování v impaktovaných
periodikách, proto by měly oborové rady zvážit situaci v rámci oboru a samy se rozhodnout.
Doc. Horáček vznesl apel, připravit doktorské studium s přihlédnutím ke konkrétním specifikám.
Prof. Polášek označil možnost otevření se zahraničí, jako obrovský posun v doktorském studiu. Jako
vzorovou zmínil spolupráci s TU Zvolen.
Hlasování o předložení Žádosti o akreditaci (reakreditaci) doktorského studijního oboru Ekologie lesa,
s věcnou náplní a personálním zabezpečením tak, jak bylo uvedeno v předložených podkladech:
Vědecká rada schválila Žádost o akreditaci (reakreditaci) doktorského studijního oboru
Ekologie lesa 27 kladnými hlasy, 0 proti, 0 zdržel se.
Žádost o akreditaci (reakreditaci) doktorského studijního oboru Fytologie lesa:
Doc. Janovský představil tento obor, který vychází z oborů Botanika, Nauka o dřevě a Myslivost.
Diskuse k předmětnému oboru neproběhla.
Hlasování o předložení Žádosti o akreditaci (reakreditaci) doktorského studijního oboru Fytologie
lesa, s věcnou náplní a personálním zabezpečením tak, jak bylo uvedeno v předložených podkladech:
Vědecká rada schválila Žádost o akreditaci (reakreditaci) doktorského studijního oboru
Fytologie lesa 27 kladnými hlasy, 0 proti, 0 zdržel se.
Žádost o akreditaci (reakreditaci) doktorského studijního oboru Myslivost:
Doc. Jankovský představil tento obor, jehož přípravou byli pověřeni prof. Kula, doc. Kamer a Dr.
Dvořák. Jako významné označil posílení oboru o dva docenty s narůstající publikační aktivitou.
Doc. Horáček se omluvil členům vědecké rady za předložení dokumentace k oboru až v den konaní
vědecké rady.
Dr. Dvořák, poukázal na zásadní změnu v oboru, tj. získaní spolupracovníků z externích pracovišť do
oborové rady.
Doc. Jankovský označil Myslivost za atraktivní obor, který směřuje stále více do vědy,zejména
v oblasti molekulární genetikyIng. Zlatuška doporučil zvážit chybějící předměty, předmět Odborné chovy a předmět Stavby pro
myslivost.
Dr. Dvořák apeloval na přijetí návrhu daných předmětů.
Prof. Kropil doporučil rozšířit oborovou radu o zastoupení z TU Zvolen, konkrétně o prof. Garaje.
Doc. Janovský doporučil rozšířit oborovou radu o odborníky působící v oblasti genetiky, konkrétně o
prof. Pauleho z TU Zvolen.
Dr. Dvořák akceptoval oba návrhy na doplnění personálního obsazení oborové rady.
Hlasování o předložení Žádosti o akreditaci (reakreditaci) doktorského studijního oboru Myslivost,
s rozšířením věcné náplně o předmět Odborné chovy a předmět Stavby pro myslivost a rozšířením
personálního zabezpečení o prof. Garaje a prof. Pauleho, v okamžiku, kdy dotyční vysloví svůj
souhlas:
Vědecká rada schválila Žádost o akreditaci (reakreditaci) doktorského studijního oboru
Myslivost 27 kladnými hlasy, 0 proti, 0 zdržel se.
Žádost o akreditaci (reakreditaci) doktorského studijního oboru Pěstění lesa:

Prof. Kantor předběžně oznámil ukončení své činnosti na pozici předsedy oborové rady. Dle prof.
Kantora bude oborová rada výrazně obměněna, přičemž jádro budou tvořit pracovníci Ústavu
zakládání a pěstění lesů LDF MZLU v Brně.
Doc. Maděra předložil návrh, otevřít obor pro přírodovědné vzdělání.
Doc. Jankovský konstatoval, že změna je důležitá v chápání lesnictví, že je třeba klást důraz na to,
zda je uchazeč schopen vědecké práce.
Prof. Kantor zdůraznil, že se jedná o specifický obor, tudíž by měl být uchazeč absolventem lesnictví,
nicméně připustil možnost zjemnit požadavky na uchazeče.
Dr. Vrška konstatoval, že zájemci o tento obor z Přírodovědecké fakulty MU v Brně jsou limitování
požadavky z lesnictví. Doporučil nebýt v tomto ohledu striktní a rozšířit spektrum oboru o ekologii lesa.
Hlasování o předložení Žádosti o akreditaci (reakreditaci) doktorského studijního oboru Pěstění lesa,
s věcnou náplní a personálním zabezpečením tak, jak bylo uvedeno v předložených podkladech:
Vědecká rada schválila Žádost o akreditaci (reakreditaci) doktorského studijního oboru Pěstění
lesa 27 kladnými hlasy, 0 proti, 0 zdržel se.
Žádost o akreditaci (reakreditaci) doktorského studijního oboru Tvorba a ochrana krajiny:
Představení oboru se ujal prof. Vyskot. Akreditační spis připravil komplexně. Specializacie oboru,
Krajinnou biotechniku a Krajinnou environmentologii spojil do jedné. Prof. Vyskot upozornil na chybu
ve formuláři Da, týkající se doplnění jmen zkušebních komisařů prof. Tomana a doc. Rajnocha.
Doc. Maděra předložil návrh na jmenování doc. Pavliše v oboru Tvorba a ochrana krajiny a doporučil,
začlenit nového školitele do akreditačního spisu.
Prof. Vyskot neměl proti návrhu námitek, konstatoval, že návrh byl předložen již dříve, avšak dosud
nebyl projednán.
Hlasování o předložení Žádosti o akreditaci (reakreditaci) doktorského studijního oboru Tvorba a
ochrana krajiny, s rozšířením personálního obsazení o zkušební komisaře, prof. Tomana a doc
Rajnocha, za odstoupivšího doc. Bagara a ing. Kapounka a o školitele doc. Pavliše:
Vědecká rada schválila Žádost o akreditaci (reakreditaci) doktorského studijního oboru Tvorba
a ochrana krajiny 27 kladnými hlasy, 0 proti, 0 zdržel se.
Žádost o akreditaci doktorského studijního oboru Stavby v krajině:
Akreditační spis nového oboru zpracoval a představil doc. Šlezingr. Zdůraznil, že v tomto oboru jde o
propojení staveb a krajiny.
Prof. Marek se dotázal na výstupy studia tohoto oboru, zda se jedná o publikace výsledků nebo
původní dílo.
Doc. Šlezingr konstatoval, že se jedná projekční práce tradičních prací.
Prof. Polášek položil dotaz, zda by se daly stavby v krajině specifikovat jako historické.
Doc. Šlezingr konstatoval, že každá stavba je stavbou v krajině, může např. ovlivnit vodní tok a jeho
okolí, ku příkladu přehrada.
Ing. Zlatuška uvítal vznik nového oboru. Označil obor za dobře koncipovaný a vhodně pojmenovaný.
Připomínkoval věcnou náplň oboru, v počtu předmětů. Jako chybějící uvedl předměty: předmět
Historický vývoj staveb krajinného inženýrství, aby bylo možno zachovat trvalou udržitelnost stavby
pro dnešní dny, dále předmět Metody průzkumných prací, aby bylo možno stavby modernizovat, dále
předmět Úprava vodního režimu půd, aby bylo možno stavby sanovat.
Doc. Šlezingr přislíbil, že předložené návrhy na doplnění přehledu předmětů uváží.
Prof. Vyskot zdůraznil, že je zapotřebí starat se o krajinu komplexně. Dle prof. Vyskota by Stavby
v krajině měly být postaveny na ekologickém pojetí nikoli technokratickém.
Doc. Horáček připomněl, že v dnešní době již dávno není LDF MZLU v Brně lesnickou a dřevařskou
fakultou, nýbrž se jedná o prolnutí biologických a technických přístupů a do tohoto pojetí nový studijní
program Stavby v krajině zapadá.
Prof. Vyskot nedoporučil vnášet do tohoto oboru stavební činnost, kterou dle jeho mínění podporuje
Ing. Zlatuška, poněvadž ve stavební činnosti není LDF MZLU v Brně konkurenčně schopná.

Hlasování o předložení Žádosti o akreditaci doktorského studijního oboru Stavby v krajině,
s případným rozšířením věcné části o tři předměty, na základě proběhlé diskuse a s tím související
úpravou témat:
Vědecká rada schválila Žádost o akreditaci doktorského studijního oboru Stavby v krajině 27
kladnými hlasy, 0 proti, 0 zdržel se.
Ad 3)
Projednání návrhu na ustanovení komise pro habilitační řízení
Dle § 72 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách) byl předložen ke schválení návrh na ustanovení komise pro habilitační řízení Ing.
Ivo Machara, Ph.D., z Ústavu biologie Pedagogické fakulty UP v Olomouci, v oboru: Ekologie lesa.
Děkan fakulty, doc. Horáček představil komisi ve složení:
Předseda: Prof. Ing. Emil Klimo, DrSc.
Členové: Prof. Ing. Jaroslav Koblížek, CSc.
Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.
Doc. RNDr.Martin Rulík, Ph.D.
Prof. Vyskot vyslovil námitku proti předsednictví prof. Klima a navrhl za předsedu komise prof.
Kulhavého, jakožto dlouholetého vedoucího Ústavu ekologie lesa.
Doc. Horaček oponoval tím, že navržený předseda, prof. Klimo, má blíže k tématu práce habilitanta.
Prof. Marek se vyjádřil proti členství dvou zástupců z Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, prof.
Šarapatky a doc. Rulíka, navrhoval pouze jednoho zástupce. Stávající složení komise dle něj snižuje
renomé naší fakulty.
Doc. Jankovský sdělil, že navržená komise reflektuje snahu o spolupráci s UP v Olomouci, která je pro
fakultu strategická.
Doc. Horáček vyzval prof. Kropila, aby přijal členství v komisi namísto jednoho ze zástupců PU
v Olomouci, doc. Rulíka. Prof. Kropil nabídku přijal.
Dr. Vrška vznesl výhrady k vědeckosti publikační činnosti habilitanta, čímž vyslovil námitku proti
zahájení habilitačního řízení.
Děkan fakulty doc. Horáček konstatoval, že v jeho kompetenci je zahájit habilitační řízení předložením
návrhu na ustanovení habilitační komise ke schválení vědecké radě fakulty.
Prof. Vyskot konstatoval, že členy habilitační komise by měli být výkonní funkcionáři, nikoliv důchodci.
Doc. Horáček oponoval tím, že na LDF pracuje řada výkonných důchodců a neměli by být posuzováni
stejným měřítkem.
Hlasování o návrhu na ustanovení habilitační komise v novém složení:
Předseda: Prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Členové: Prof. Ing. Jaroslav Koblížek, CSc.
Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.
Prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
Výsledky hlasování: pro 10, proti 5, zdržel se 12
Hlasování o návrhu na ustanovení habilitační komise v původním složení:
Předseda: Prof. Ing. Emil Klimo, DrSc.
Členové: Prof. Ing. Jaroslav Koblížek, CSc.
Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.
Doc. RNDr.Martin Rulík, Ph.D.
Výsledky hlasování: pro 3, proti 10, zdržel se 14
Vědecká rada LDF MZLU v Brně neschválila komisi pro habilitační řízení. Vědecká rada LDF
MZLU v Brně neprovedla výběr habilitační přednášky z důvodu neschválení komise.

Ad 4)

V souladu s cl. 26 Studijního a zkušebního rádu MZLU v Brně byl předložen ke
schválení návrh na ustanovení nových školitelů:
- na návrh oborové rady doktorského studijního oboru Ekologie lesa:
ustanovení pana Ing. Luboše Purcharta, Ph.D., pracovníka Ústavu ekologie lesa LDF MZLU
v Brně, školitelem v doktorském studijním oboru Ekologie lesa
- na návrh oborové rady doktorského studijního oboru Ekologie lesa:
ustanovení pana Ing. Jindřicha Kynického, Ph.D., pracovníka Ústavu geologie a pedologie LDF
MZLU v Brně, školitelem v doktorském studijním oboru Ekologie lesa
- na návrh oborové rady doktorského studijního oboru Technologie zpracování dřeva:
ustanovení pana Ing. Vladimíra Gryce, Ph.D., pracovníka Ústavu nauky o dřevě LDF MZLU v Brně
školitelem v doktorském studijním oboru Technologie zpracování dřeva
- na návrh oborové rady doktorského studijního oboru Technologie zpracování dřeva:
ustanovení pana Ing. Michala Rybníčka, Ph.D., pracovníka Ústavu nauky o dřevě LDF MZLU
v Brně, školitelem v doktorském studijním oboru Technologie zpracování dřeva
- na návrh oborové rady doktorského studijního programu Procesy tvorby nábytku:
ustanovení paní Ing. Věry Jančové, Ph.D., pracovnice Ústavu nábytku, designu a bydlení LDF
MZLU v Brně, školitelkou v doktorském studijním programu Procesy tvorby nábytku
- na návrh oborové rady doktorského studijního oboru Tvorba a ochrana krajiny:
ustanovení pana doc. Dr. Ing. Miloslava Šlezingra, pracovníka Ústavu tvorby a ochrany krajiny
LDF MZLU v Brně, školitelem v doktorském studijním oboru Tvorba a ochrana krajiny
- na návrh oborové rady doktorského studijního oboru Tvorba a ochrana krajiny:
ustanovení pana doc. Dr. Ing. Jindřicha Pavliše, pracovníka Ústavu lesnické botaniky, dendrologie
a geobiocenologie LDF MZLU v Brně, školitelem v doktorském studijním oboru Tvorba a ochrana
krajiny
Výsledky hlasování o návrzích nových školitelů: pro 27, proti 0, zdržel se 0
Závěrem jednání poděkoval doc. Horáček všem přítomným za jejich účast na jednání vědecké rady.
Následně ukončil dopolední zasedání Vědecké rady LDF MZLU v Brně a pozval všechny přítomné
k účasti na odpolední Slavnostní Vědecké radě LDF MZLU v Brně.
Zapsala: Miroslava Medková
Ověřil: doc. Dr. Ing. Libor Jankovský
Doc. Dr. Ing. Petr Horáček
děkan LDF MZLU v Brně

