Z á p i s č. 14
z jednání vědecké rady LDF MENDELU
dne 04.02.2010
Přítomní - členové vědecké rady:
Ing. Jan Dvořák, Ph.D., doc. Dr. Ing. Zdeňka 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., doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., 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., prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., prof. Ing. Josef Polášek,
CSc., Ing. Petr Pražan, prof. Ing. Josef Polášek, Ph.D., doc. Ing. Klement Rejšek, CSc., prof.
Ing. Miroslav Rousek, CSc., prof. Ing. Štefan Schneider, CSc., prof. Ing. Mikuláš Siklienka,
PhD., prof. Ing. Jaroslav Simon, CSc., doc. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr, doc. Ing. Daniela
Tesařová, Ph.D., Ing. Tomáš Vrška, Ph.D., prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc., Ing. Karel Zlatuška,
CSc.
Omluveni:
Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., Ing. Vladimír Krchov, Ph.D., prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.,
RNDr. František Pojer, Ing. Jan Vybíral
Hosté:

Program:
1.
Schválení zápisu z VR konané dne 8.10.2009
2.
Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2010
3.
Zpráva o VVC za rok 2009
4.
Návrhy habilitačních komisí
5.
Různé
Jednání zahájil doc. Horáček.
Úvodem předal ocenění za rozvoj fakulty prof. Mikuláši Siklienkovi u příležitosti 90. let
Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.
Program jednání byl schválen všemi přítomnými. Pro 23 hlasů.
Projednání a schválení zápisu z vědecké rady konané dne 8.10.2009
Ing. Zlatuška doporučil opravit překlepy v zaslaném zápise. Zápis byl opraven.
Zápis byl schválen všemi přítomnými – 24 hlasů.
Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2010
V záhlaví aktualizace budou provedeny formální změny v souvislosti se změnou názvu
univerzity od 1.1.2010. Členové vědecké rady byli blížeji seznámeni s vybranými body
aktualizace dlouhodobého záměru.
1.1.1 Zapracovat podkladový materiál pro celouniverzitní projekt – Implemetace ECTS do
systému vzdělávání MENDELU, příprava pro získání certifikátu ECTS Label.
- Bod komentoval doc. Horáček, snaha o získání ECTS Label buď v roce 2010 nebo 2011,
ECTS bude zapracován do již probíhajících akreditovaných oborů
1.1.5 Zvýšit a podporovat zapojení externích přednášejících z praxe (včetně ŠLP Křtiny) do
výuky v bakalářských a magisterských studijních programech. Aktivně vyhledávat osoby a
zdroje financování.

-

Snahu o propojení vzdělávacího procesu s praxí a protažení výuky do praxe komentoval
doc. Horáček

1.1.8 Orientovat zadávání témat kvalifikačních prací na problémy řešené v praxi a praxí
požadované. Zavést propojení studia s praktickými realizacemi (včetně zapojení dílen)
výstupů vědecké, výzkumné, inovační a tvůrčí činnosti studentů a prezentovat je na
veřejnosti.
- Zadávání kvalifikačních prací ve spoluprácí s praxí je nutné, zlepšení propojení s praxí
1.2.3 Realizovat postdoktorandské pobyty v rámci systému vědeckého vzdělávání na LDF
MENDELU.
- Bod byl v letošním roce vyřazen z priorit s ohledem na nedostatek finančních prostředků.
- doc. Jankovský bod komentoval, Interní grantová agentura se potýká se zásadním
poklesem finančních prostředků a financování postdoktorandských pobytů z externích
zdrojů není možné
1.3.1 Realizovat evaluace pedagogických a vědeckých, výzkumných, vývojových a dalších
tvůrčích činností akademických a vědeckých pracovníků jako nástroj finanční politiky
LDF.
- Snaha o objektivní dopad sníženého rozpočtu v roce 2010.
1.3.5 Rozvíjet projektové oddělení LDF zejména z finančních zdrojů OP.
- projektové oddělení by v budoucnu mělo být financováno z externích zdrojů
- prof. Marek podporuje vznik projektového oddělení a nabídl další kooperaci mezi LDF
MENDELU a USBE
1.5.1 V rámci propojení výuky a praxe na ŠLP hledat cesty na zapojení zaměstnanců ŠLP
do výuky na LDF.
- Snaha o konání většiny hlavních cvičení na Školním lesním podniku
1.6.3 Prověřit možnost výstavby dočasného samostatného pavilonu formou dřevostavby v
rámci výuky studijního programu stavby na bázi dřeva.
Vědecká rada vzala na vědomí aktualizaci dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké,
výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti LDF MENDELU pro rok 2010.
Zpráva o vědeckovýzkumné činnosti
doc. Jankovský představil zprávu o vědeckovýzkumné činnosti vědecké radě. Komentoval
hodnocení organizací Radou pro výzkum, vývoj a inovace a srovnání v českém měřítku
jednotlivých organizací. Krátce shrnul silné a slabé stránky VVČ a její problémy.
Dále seznámil vědeckou radu se srovnáním jednotlivých ústavů a problematikou hodnocení,
kdy hodnoceni na MENDELU je prováděno podle metodiky uvedené v rozhodnutí rektora,
kritéria pro hodnocení podle RVVI jsou jiná.
prof. Rousek se dotázal na problematiku certifikované metodiky a komentoval problémy
ohledně certifikovaných metodik a přístupu Ministerstva průmyslu a obchodu.
doc. Jankovský odpověděl, že problematika certifikované metodiky je dána poskytovatelem,
který stanovuje pravidla pro certifikované metodiky. V současné době jsou certifikované
metodiky jednoznačně definovány MZe, respektive Národní agenturou pro zemědělský
výzkum.
doc. Tesařová - na MPO neprobíhá proces k uznávání certifikovaných metodik.
doc. Jankovský - lze podat oficiální žádost na poskytovatele o stanovení pravidel pro
certifikované metodiky.
prof. Marek - zklamání nad propadem Ústavu ekologie lesa, fakultního výzkumného
pracoviště.

doc. Horáček - vedení LDF si je vědomo stavu UEL a probíhají intenzivní jednání.
Dr. Vrška – VUKOZ si u poskytovatele MZP vyžádal oponentní řízení, na jehož závěru bylo
odsouhlasení certifikované metodiky
Hlasování
Pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0
Návrh habilitačních komisí
Návrh na ustanovení komise pro habilitační řízení Ing. Ivo Machar, Ph.D.
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 Univerzity
Palackého v Olomouci v oboru Ekologie lesa.
Předseda: prof. Ing. Emil Klimo, DrSc.
Ústav ekologie lesa LDF MENDELU
Zemědělská 3, Brno, 613 00
Členové: prof. Ing. Jaroslav Simon, CSc.
Ústav hospodářské úpravy lesů LDF MENDELU
Zemědělská 3, Brno, 613 00
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
Katedra ekologie a životního prostředí, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc
Křížkovského 8, Olomouc, 771 47
doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.
Emeritní docent Katedry zoologie MU v Brně
prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
Děkan Lesnické fakulty TU ve Zvoleně
T.G.Masaryka 24, 96053 Zvolen
Jedná se o opětovné předložení návrhu na zahájení habilitačního řízení. Na předchozí
vědecké radě byl vznesen návrh na předsedu komise prof. Kulhavého. prof. Kulhavý
nevyjádřil zájem o předsedání komisi pro habilitační řízení. Kolegium děkana po projednání
doporučilo opětovné předložení. Kandidát přepracoval podkladové materiály, byl rovněž
upraven návrh na složení habilitační komise. Děkan LDF informoval rektora MENDELU o
opětovném předložení návrhu.
prof. Vyskot souhlasí s postupem a provedenými kroky, plně podporuje návrh na ustanovení
komise pro habilitační řízení.
doc. Kučera podpořil zahájení habilitačního řízení dr. Machara, nepochybuje o autoritě
předsedy komise a podporuje prof. Klima.
prof. Marek vznesl připomínky ke kvalitě publikační aktivity dr. Machara.
prof. Simon konstatoval, že kandidát splnil formální požadavky.
doc. Horáček – stanovisko kolegia rektora je doporučující akt, schvalování členů habilitační
komise není formální akt.
prof. Marek – budoucnost oborů je založena na kvalitě docentů a profesorů a umístění
MENDELU při hodnocení podle RVVI není pozitivní
dr. Vrška označil za nešťastný fakt, že první práci ve vědeckém časopise zpracoval dr.
Machar v roce 2008 a v roce 2010 by měl být habilitován, mělo by se jednat o dlouhodobější
proces
doc. Horáček - dr. Machar dříve pracoval jako vedoucí správy CHKO Litovelské Pomoraví,
docent je akademicko-pedagogický titul

prof. Vyskot – složení habilitační komise je více vyhovující nežli dříve předložený návrh a
složení habilitační komise zaručuje objektivitu
Hlasování:
Pro 25, proti 0, zdržel se 1
Habilitační řízení Ing. Ivo Machara, Ph.D. bylo zahájeno.
Vědecká rada 13 hlasy vybrala téma habilitační přednášky: Ochrana biodiverzity a
management lužních lesů – historický kontext, přírodovědná východiska, principy a
metody lesnického managementu.
Návrh na ustanovení komise pro habilitační řízení Dr. Ing. Tomáše Vršky
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 Dr. Ing. Tomáše Vršky, z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a
okrasné zahradnictví, pracoviště Brno a LDF MENDELU v oboru Pěstování lesa.
Předseda: prof. Ing. Petr Kantor, CSc.
Ústav zakládání a pěstění lesů, LDF MENDELU
Zemědělská 3, Brno, 613 00
Členové: prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.
Katedra pestovania lesov, Lesnická fakulta TU ve Zvoleně
T.G.Masaryka 24, 960 53, Zvolen
prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
Katedra pěstování lesa, Fakulta lesnická a dřevařská, ČZU Praha
Kamýcká 126, 165 21 Praha – Suchdol
Ing. Jaromír Vašíček, CSc.
Ředitel Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů
Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem
prof. Ing. Vladimír Tesař, CSc.
Ústav zakládání a pěstění lesů LDF MENDELU
Zemědělská 3, Brno, 613 00
prof. Kantor upozornil, že bodové hodnocení Dr. Vršky převyšuje potřebný počet bodů
k zahájení habilitačního řízení
prof. Podrázský podporuje habilitační řízení dr. Vršky
prof. Simon vznesl výhrady k oboru, upozornil na nutnost habilitační přednášky v oboru
pěstování lesa
prof. Marek podpořil zahájení habilitačního řízení.
prof. Kantor - práce dr. Vršky je na pomezí pěstování a ekologie lesa, dr. Vrška vede kurzy
pěstování na LDF
prof. Simon – vznesl připomínky k pedagogické aktivitě kandidáta, respektive pedagogická
aktivita není v předložených materiálech dostatečně zdůrazněna
prof. Vyskot - není pochyb o vědeckých kvalitách dr. Vršky, jedná se o propojení ekologie
lesa a pěstování
doc. Horáček - jedná se o podmíněné schválení zahájení habilitačního řízení, protože
materiály budou ještě komentovány kolegiem rektora s ohledem na posunutý termín
zasedání kolegia rektora
prof. Vyskot – je třeba respektovat kolegium rektora a jeho doporučení
doc. Kučera - kolegium rektora bere dané návrhy pouze na vědomí
prof. Vyskot – ustálený procesní postup je třeba se jej držet

Kolegium rektora projedná návrh na zahájení habilitačního řízení 16.2.2010. Členové
vědecké rady budou elektronicky informování o jednání kolegia rektora.
Hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 2
Vědecká rada podmíněně zahájila habilitační řízení Dr. Ing. Tomáše Vršky.
Vědecká rada 14 hlasy vybrala téma habilitační přednášky: Za jak dlouho a za kolik? Od
borových monokultur ke smíšeným listnatým lesům, přírodě blízkým lesům. Obnovní
management jako nástroj přestaveb lesů ve zvláště chráněných územích na příkladu
NP Podyjí.
Dne 16.2.2010 schválilo Kolegium rektora MENDELU v Brně, "Žádost o zahájení
habilitačního řízení pana Dr. Ing. Tomáše Vršky".
Habilitační řízení Dr. Ing. Tomáše Vršky bylo zahájeno.
Návrh na ustanovení komise pro habilitační řízení Ing. Karla Zlatušky, CSc.
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. Karla Zlatušky, CSc. z A.KTI, s.r.o., Brno lesnické a zemědělské
projekční kanceláře v oboru Tvorba a ochrana krajiny.
Předseda: prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
proděkan Fakulty evropských studií a regionálního rozvoje
Slovenská polnohospodářská univerzita v Nitře
Tulipánová 7, 949 76 Nitra
Členové: prof. Ing. Václav Tlapák, CSc.
Emeritní profesor LDF MENDELU
prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
prorektor ČZU v Praze a vedoucí Katedry biotechnických úprav krajiny
Fakulta životního prostředí ČZU Praha
doc. Ing. Alois Materna, CSc. MBA
Katedra pozemního stavitelství
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
L. Podéště 1875, Ostrava, 708 33
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
děkan Zahradnické fakulty MENDELU
Valtická 337, 691 44 Lednice
Ing. Zlatuška požádal o zahájení habilitačního řízení v roce 2008, bodové hodnocení bylo
předloženo a zahájení habilitačního řízení bylo doporučeno kolegiem rektora v roce 2008.
Práce předložená práce byla dopracována na základě doporučení členů kolegia rektora,
rovněž byl dopracován životopis a bodové hodnocení.
prof. Vyskot – navrhl stažení bodu z projednávání, dle jeho zjištění nebyly materiály
předloženy kolegiu rektora
doc. Horáček - materiály byly předloženy v roce 2008 a byly projednány kolegiem rektora,
které doporučilo úpravy předložené práce
prof. Vyskot – Ing. Zlatuška není od roku 2003 pedagogem a nemá pedagogický úvazek na
LDF, prof. Vyskot dále napadl kvalitu vědecké a pedagogické činnosti Ing. Zlatušky,
konstatoval, že dle jeho názoru nepracoval kvalitně ani pedagogicky ani vědecky

doc. Horáček odmítl stažení bodu z projednávání.
doc. Šlezingr – z materiálů ústavu je patrné, že Ing. Zlatuška vedl diplomové a disertační
práce, podílí se na přednáškách v předmětu Hrazení bystřin a je zapojen do výuky studentů
DSP, je členem zkušeních komisí a součástí jeho projekční činnosti je i pedagogické
působení.
doc. Horáček – Ing. Zlatuška byl schválen jako vyučující v DSP akreditační komisí a je
externím členem oborové rady řádně evidovaným na UIS
doc. Kučera – podíl na výuce je v souladu s účastní osob vykonávajících povolání
autorizovaných osob. Na ZF také vyučují a garantují předměty. Je nutné zapojit do výuky
praktikující architekty a projektanty.
doc. Horáček - požadavky pro zahájení habilitačního řízení byly splněny, tak jak je ukládá
rozhodnutí rektora
prof. Marek – předložené materiály neukazují dostatečnou kvalifikaci kandidáta na získání
pedagogicko-vědecké hodnosti docent
prof. Vyskot – nesouhlasí se zařazení výsledky do bodového hodnocení – dle jeho názoru se
nejedná a vědecké počiny, ale o soukromou činnost projektanta
doc. Horáček – Ing. Zlatuška při své činnosti využívá nové materiály, dle předložených
podkladů odpovídají hodnocení A8
doc. Kučera – technologie a materiály se vyvíjí, je třeba seznamovat studenty s novými
materiály a postupy
prof. Polášek – pro obor je přínosné přinášení nových materiálů a metod
prof. Simon souhlasil s prof. Markem ohledně nedostatečné kvalifikovanosti
doc. Šlezingr – doporučil zahájení habilitačního řízení
Hlasování
Pro 18, proti 2, zdržel se 3
Habilitační řízení Ing. Karla Zlatušky, CSc. bylo zahájeno.
Vědecká rada 12 hlasy vybrala téma habilitační přednášky: Nové a netradiční konstrukční
materiály v krajinném inženýrství.
Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu
- studijního programu Aplikovaná geoinformatika
Byla projednána VR LDF.
Hlasování:
Pro 25, proti 0, zdržel se 0
Ustanovení nových školitelů
V souladu s čl. 26 Studijního a zkušebního řádu MENDELU byly předloženy návrhy na
ustanovení nových školitelů.
Na návrh oborové rady doktorského studijního oboru Ekologie lesa ustanovení Dr. Ing.
Tomáše Vršky, pracovníka VÚKOZ, v.v.i. a LDF MENDELU školitelem v doktorském
studijním oboru Ekologie lesa.
Jmenovaný je již školitelem a rovněž členem oborové rady a komise pro státní doktorské
zkoušky v doktorském studijním oboru Pěstění lesa.
Na návrh oborové rady doktorského studijního programu Aplikovaná geoinformatika
ustanovení Ing. Kamila Krále, Ph.D., VUKOZ, v.v.i. a LDF MENDELU školitelem
v doktorském studijním programu Aplikovaná geoinformatika.
Jmenovaný je již školitelem v doktorském studijním oboru Ekologie lesa.
Hlasování:
Pro 23, proti 0, zdržel se 1

Různé
prof. Vyskot komentoval garanci předmětů externími pracovníky.
Dr. Vrška komentoval rozhodnutí rektora upravující bodová kritéria pro zahájení habilitačního
řízení.
doc. Jankovský již na vzniklé otázky upozornil dr. Dvořákovou z vědeckovýzkumného
oddělení rektorátu. Problematika byla také projednána s doc. Pokludou - novým prorektorem
pro vědu a výzkum.

