Zápis č. 16
z jednání Vědecké rady Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity
v Brně dne 7. 10. 2010
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni:
Ing. Tomáš Krejzar,Ph.D, Ing. Vladimír Krchov, Ph.D, prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., prof. Ing.
RNDr. Michal V. Marek, DrSc., RNDr. František Pojer, prof. Ing. Mikuláš Siklienka, Ph.D
Program:
1. Úvod
2. Schválení zápisu z VR konané dne 22. 4. 2010
3. Schválení návrhu tezí navrhovaného magisterského studijního programu Stavby na
bázi dřeva a žádost o akreditaci doktorského studijního programu krajinné inženýrství
a ekologie lesa v AJ
4. Schválení tezí DZ 2011 – 2015
5. Různé
6. Habilitační řízení – Ing. Ivo Machar, Ph.D

Jednání zahájil Doc. Horáček, poděkoval všem za práci ve Vědecké radě LDF v tomto
funkčním období a seznámil přítomné s programem jednání a dodatečným rozšířením třetího
bodu programu.
Program jednání byl všemi přítomnými schválen.
Výsledky hlasování: pro 25, proti 0, zdržel se 0.
Ad 2) Schválení zápisu z VR konané dne 22. 4. 2010
Zápis byl schválen. Výsledky hlasování: pro 25, proti 0, zdržel se 0.
Ad 3) Schválení návrhu tezí navrhovaného magisterského studijního programu Stavby
na bázi dřeva a žádost o akreditaci doktorského studijního programu krajinné
inženýrství a ekologie lesa v AJ
Doc. Rejšek seznámil členy VR s návrhem tezí navrhovaného magisterského studijního
programu Stavby na bázi dřeva a vysvětlil cíl – podstatu – základní osu – základní podstatu.
Doc. Havířová sdělila důvody akreditace – velký zájem o studium ze strany našich
bakalářských studentů i z řad studentů ostatních vysokých škol. Seznámila se skladbou
předmětů – materiály byly všem zaslány a informovala o drobných organizačních změnách.
Vědecká rada projednala a schválila teze navrhovaného studijního programu Stavby na bázi
dřeva. Materiál bude zaslán ke schválení rektorovi univerzity a následně na MŠMT.

Výsledky hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 1.
Doc. Jankovský seznámil s návrhem akreditace anglické mutace doktorských studijních
programů Krajinné inženýrství a Ekologie lesa. Návrh byl předložen oborové radě k vyjádření.
Výsledky hlasování: pro 25, proti 0, zdržel se 0.
Ad 4) Schválení tezí DZ 2011 – 2015
Doc. Maděra seznámil s tezemi a strukturou DZ fakulty. DZ je předkládán bez aktualizace,
které budou zpracovávány samostatně na jednotlivé roky po jeho schválení.
Dnešní připomínky budou zapracovány, projednány na KD a poté bude DZ předložen ke
schválení Akademickému senátu fakulty.
Vědecká rada na svém zasedání projednala teze DZ.
Ad 5) Různé
1. Ustanovení nových školitelů
V souladu s čl. 26 Studijního a zkušebního řádu MENDELU v Brně byl předložen ke
schválení VR LDF MENDELU návrh na ustanovení nového školitele:
na návrh oborové rady doktorského studijního oboru Ekologie lesa
byl školitelem navržen Ing. Martin Svátek, Ph.D., pracovník Ústavu lesnické botaniky,
dendrologie a gebiocenologie LDF MENDELU
Výsledky hlasování o návrhu nového školitele: pro 19, proti 0, zdrželi se 3
2. Zvolení předsedové oborových rad
V souladu s čl. 25 Studijního a zkušebního řádu MENDELU v Brně byl VR LDF
MENDELU předložen seznam o volbách předsedů oborových rad:
oznámení o volbě předsedy oborové rady doktorského studijního oboru Ekonomika a
management obnovitelných přírodních zdrojů:
Doc. Ing. František Kalousek, CSc. – předseda oborové rady
Ing. Roman Dudík, Ph.D. – místopředseda oborové rady
oznámení o volbě předsedy oborové rady doktorského studijního oboru Myslivost:
prof. Ing. Emanuel Kula, CSc. – předseda oborové rady
Doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D. – místopředseda oborové rady
oznámení o volbě předsedy oborové rady doktorského studijního oboru Ekologie lesa:
prof. Ing. RNDr. Michal V. Marek, DrSc. – předseda oborové rady
Doc. Dr. Ing. Jan Stykar - místopředseda oborové rady
Doc. Ing. Klement Rejšek, CSc. - místopředseda oborové rady
oznámení o volbě předsedy oborové rady doktorského studijního oboru Fytologie lesa:
Doc. Dr. Ing. Petr Maděra – předseda oborové rady
Doc. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D. – místopředseda oborové rady
Diskuse se vedla na téma předsedů oborových rad (prof. Vyskot, doc. Jankovský, doc.
Horáček)

3. Složení zkušebních komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby
v souvislosti s akreditací doktorských studijních programů
V souladu s § 53 zákona 111/98 Sb. a čl. 31 Studijního a zkušebního řádu LDF
MENDELU v Brně bylo VR předloženo ke schválení složení zkušebních komisí pro
státní doktorské zkoušky:
Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů
Výsledky hlasování: pro 25, proti 0, zdržel se 0.
Myslivost
Výsledky hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 1.
Ekologie lesa
Výsledky hlasování: pro 25, proti 0, zdržel se 0.
Fytologie lesa
4. Výsledky přijímacího řízení pro akademický rok 2010/2011
Ing. Dvořák, Ph.D. seznámil VR s vývojem počtu uchazečů o studium na LDF v létech
2002 - 2011, s počty přihlášených a přijatých studentů v roce 2010/2011, skutečný
počet bude znám ke konci října po zápisu do matriky. Dále VR informoval o směrných
počtech studentů za univerzitu i za fakultu, přijímací řízení je uzavřené, výuka
zahájena.
Diskuse byla vedena na téma způsob přepočítávání směrných čísel (prof. Vyskot, Doc.
Horáček, Ing. Dvořák)

