Zápis č. 21
z jednání Vědecké rady Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně
dne 8. 12. 2011
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni:
Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., Ing. Stanislav Juránek, Ing. Jiří Novák,
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Projednání Aktualizace Dlouhodobého záměru LDF pro rok 2012
Habilitační řízení Ing. Radek Pokorný
Různé
Závěr

Jednání vědecké rady zahájil doc. Horáček, přivítal přítomné a seznámil se změnou programu jednání, která
byla všemi přítomnými odsouhlasena. Vědecká rada byla usnášeníschopná v počtu 28 přítomných členů.
Dále přešel ke kontrole zápisu č. 20 z 6. 10. 2011, zápis byl schválen, bez připomínek
Ad 2) Projednání Aktualizace Dlouhodobého záměru LDF pro rok 2012
doc. Horáček představil jednotlivé teze Aktualizace DZ LDF pro rok 2012. Podrobněji se věnoval oblasti
vzdělávací činnosti, vědy a výzkumu, oblasti rozvoje lidských zdrojů, účelové činnosti a oblasti materiálně
technického rozvoje.
Diskuse:
Prof. Marek navrhuje ustanovení evaluačních komisí pro hodnocení činnosti ústavů, členy komise by měli být
rovněž i externí spolupracovníci.
- Vzhledem k náročnosti bude připraveno pro další období.
Ing. Zlatuška navrhuje možnost rozšíření programu celoživotního vzdělávání.
- Na fakultě běží tradiční kurzy na jednotlivých ústavech, vzhledem k nabíhajícím projektům OPVK
není předpoklad dalšího zvyšování.
Prof. Žalud – kladně hodnotil zařazení bodu 1.2.1 – definice výzkumného profilu ústavů fakulty na období
2013 – 2015 – mělo by se jednat o delší období.
- Jedná se o přípravu pro další období, v roce 2015 končí Dlouhodobý záměr univerzity, rovněž i
OPVK.
Závěr: Vědecká rada na svém jednání projednala návrh Aktualizace Dlouhodobého záměru LDF pro rok
2012. Po zapracování uvedených připomínek bude tento návrh předložen Akademickému senátu fakulty ke
schválení.
Ad 4) Různé
doc. Jankovský
1.

Podle § 30 zákona 111/1998 Sb. byly vědecké radě předloženy podklady k zahájení habilitačního řízení
vč. návrhů na ustanovení komisí.
Doc. Jankovský představil kandidáta habilitačního řízení a seznámil s hodnocením jeho vědecké i
pedagogické činnosti.

Podklady k habilitačnímu řízení a návrh na ustanovení komise pro habilitační řízení pana Ing. Vladimíra
Gryce, Ph.D., v oboru Materiálové inženýrství dřeva
Předseda:

prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc.
Ústav základního zpracování dřeva, LDF MENDELU

Členové:

Dr.h.c. prof. RNDr. Marian Babiak,CSc.
Vedúci katedry Nauky o dreve, DF TU vo Zvolene
doc. Ing. Štefan Šteller, CSc.
Výskumný ústav papiera a celulózy, Bratislava
doc. Dr. Ing. Petr Horáček
Ústav nauky o dřevě, LDF MENDELU
prof. Ing. Igor Čunderlík, CSc.
Katedry Nauky o dreve, DF TU vo Zvolene

Hlasování pro 25,

0 proti, 1 se zdržel

Vědecká rada odsouhlasila ustanovení komise pro habilitační řízení Ing. Vladimíra Gryce, Ph.D.
2. Doc. Jankovský informoval o rezignace na členství v oborových radách a komisích
prof. Ing. Stanislav Volný, DrSc. - rezignoval na členství v oborové radě a komisi pro státní doktorské
zkoušky v doktorském studijním oboru Tvorba a ochrana krajiny (k 31.12.2011)
doc. Ing. Petr Koňas, Ph.D. - rezignoval na členství v oborové radě v doktorském studijním oboru
Technologie zpracování dřeva a Procesy tvorby nábytku
doc. Ing. Dr. Jaroslav Hrázský - rezignoval na členství v oborové radě a komisi pro státní doktorské zkoušky
v doktorském studijním oboru Technologie zpracování dřeva
3. Ustanovení nových členů komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertací
1) doktorský studijní obor Technologie zpracování dřeva:
ustanovení pana Ing. Vladimíra Gryce, Ph.D., vedoucího Ústavu nauky o dřevě LDF MENDELU členem
zkušební komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby doktorských disertačních prací v doktorském
studijním oboru Technologie zpracování dřeva
Hlasování pro 25,
0 proti, 1 se zdržel
Vědecká rada odsouhlasila Ing. Vladimíra Gryce, Ph.D. členem komise pro státní doktorské zkoušky a
obhajoby disertací doktorského studijního oboru Technologie zpracování dřeva.
ustanovení pana doc. Ing. Zdeňka Kopeckého, CSc., pracovníka Ústavu základního zpracování dřeva LDF
MENDELU členem zkušební komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby doktorských disertačních prací
v doktorském studijním oboru Technologie zpracování dřeva
Hlasování pro 26,
0 proti, 0 se zdržel
Vědecká rada odsouhlasila doc. Ing. Zdeňka Kopeckého, CSc., členem komise pro státní doktorské zkoušky
a obhajoby disertací doktorského studijního oboru Technologie zpracování dřeva.
2) doktorský studijní obor Ochrana lesa:
ustanovení pana doc. Ing. Otakara Holuši, Ph.D. pracovníka Ústavu ochrany lesů a myslivosti LDF
MENDELU členem zkušební komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby doktorských disertačních prací
v doktorském studijním oboru Ochrana lesa
Hlasování pro 26,

0 proti, 0 se zdržel

Vědecká rada odsouhlasila doc. Ing. Otakara Holušu, Ph.D. členem komise pro státní doktorské zkoušky a
obhajoby disertací doktorského studijního oboru Ochrana lesa.
3) doktorský studijní obor Tvorba a ochrana krajiny:
ustanovení pana doc. Dr. Ing. Miloslava Šlezingra, pracovníka Ústavu tvorby a ochrany krajiny LDF
MENDELU členem zkušební komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby doktorských disertačních prací
v doktorském studijním oboru Tvorba a ochrana krajiny
Hlasování pro 26,
0 proti, 0 se zdržel
Vědecká rada odsouhlasila doc. Dr. Ing. Miloslava Šlezingra, členem komise pro státní doktorské zkoušky a
obhajoby disertací doktorského studijního oboru Tvorba a ochrana krajiny.
4. Ustanovení nových členů oborových rad
1) doktorský studijní obor Technologie zpracování dřeva:
ustanovení pana Ing. Vladimíra Gryce, Ph.D., vedoucího Ústavu nauky o dřevě LDF MENDELU členem
oborové rady doktorského studijního oboru Technologie zpracování dřeva
Hlasování pro 25,
0 proti, 1 se zdržel
Vědecká rada odsouhlasila Ing. Vladimíra Gryce, Ph.D. členem oborové rady doktorského studijního oboru
Technologie zpracování dřeva.
2) doktorský studijní obor Ochrana lesa:
ustanovení pana doc. Ing. Otakara Holuši, Ph.D., pracovníka Ústavu ochrany lesů a myslivosti LDF
MENDELU členem oborové rady doktorského studijního oboru Ochrana lesa
Hlasování pro 26,
0 proti, 0 se zdržel
Vědecká rada odsouhlasila doc. Ing. Otakara Holušu, Ph.D., členem oborové rady doktorského studijního
oboru Ochrana lesa.
3) doktorský studijní program Aplikovaná geoinformatika:
ustanovení pana doc. Ing. Karla Drápely, CSc., pracovníka Ústavu hospodářské úpravy lesů LDF
MENDELU členem oborové rady doktorského studijního programu Aplikovaná geoinformatika
Hlasování pro 26,
0 proti, 0 se zdržel
Vědecká rada odsouhlasila doc. Ing. Karla Drápelu, CSc., členem oborové rady doktorského studijního
oboru Aplikovaná geoinformatika.
4) doktorský studijní program Procesy tvorby nábytku:
ustanovení pana prof. Ing. arch. Jiljího Šindlara, CSc. pracovníka Fakulty stavební VUT v Brně členem
oborové rady doktorského studijního programu Procesy tvorby nábytku
Hlasování pro 26,
0 proti, 0 se zdržel
Vědecká rada odsouhlasila prof. Ing. arch. Jiljího Šindlara, CSc. členem oborové rady doktorského
studijního programu Procesy tvorby nábytku.
5. Doc. Jankovský informoval o volbě předsedy a místopředsedy oborové rady DSP Procesy tvorby
nábytku:
1) předseda oborové rady – prof. Ing. arch. Ivan Petelen, Ph.D., pracovník Fakulty architektúry Slovenské
technické univerzity v Bratislave a Ústavu nábytku, designu a bydlení LDF MENDELU
2) místopředseda oborové rady – doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D., vedoucí Ústavu nábytku, designu
a bydlení LDF MENDELU

3) tajemník oborové rady – doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc., pracovnice Ústavu nábytku, designu
a bydlení LDF MENDELU

6. Ustanovení nových školitelů
1) doktorský studijní program Procesy tvorby nábytku:
ustanovení pana prof. Ing. arch. Ivana Petelena, Ph.D., pracovníka Fakulty architektúry Slovenské
technické univerzity v Bratislave a Ústavu nábytku, designu a bydlení LDF MENDELU školitelem
v doktorském studijním programu Procesy tvorby nábytku
Hlasování
26 pro, 0 proti, 0 se zdrželi
Vědecká rada odsouhlasila pana prof. Ing. arch. Ivana Petelena, Ph.D. školitelem v doktorském
studijním programu Procesy tvorby nábytku.
ustanovení doc. Ing. Veroniky Kotradyové, Ph.D. pracovnice Fakulty architektúry Slovenské
technické univerzity v Bratislave školitelkou v doktorském studijním programu Procesy tvorby nábytku
Hlasování
26 pro, 0 proti, 0 se zdrželi
Vědecká rada odsouhlasila paní doc. Ing. Veroniku Kotradyovou, Ph.D. školitelem v doktorském
studijním programu Procesy tvorby nábytku.
ustanovení pana prof. Ing. arch. Jiljího Šindlara, CSc., pracovníka Fakulty stavební VUT v Brně
školitelem v doktorském studijním programu Procesy tvorby nábytku
Hlasování
26 pro, 0 proti, 0 se zdrželi
Vědecká rada odsouhlasila pana prof. Ing. arch. Jiljího Šindlara, CSc. školitelem v doktorském
studijním programu Procesy tvorby nábytku

2) doktorský studijní obor Tvorba a ochrana krajiny:
ustanovení paní Ing. Jitky Fialové, MSc, Ph.D., pracovnice Ústavu tvorby a ochrany krajiny LDF
MENDELU školitelkou v doktorském studijním oboru Tvorba a ochrana krajiny
Hlasování
20 pro, 0 proti, 6 se zdrželi
Vědecká rada odsouhlasila paní Ing. Jitky Fialovou, MSc, Ph.D. školitelem v doktorském studijním
oboru Tvorba a ochrana krajiny.

Diskuse:
Vědecká rada Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vybrala z předložených témat:
- téma habilitační přednášky Ing. Vladimíra Gryce, Ph.D. – Vliv anatomické stavby dřeva na jeho vlastnosti
(téma č. 3)

Příští jednání vědecké rady Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně se koná ve čtvrtek
16. února 2012 v 9.30 hodin v zasedací místnosti děkanátu.
Další předběžné termíny VR LDF MENDELU v roce 2012 19.4.2012, 4. 10. 2012 a 6. 12. 2012.

Podkladové materiály pro jednání budou zaslány elektronickou poštou, a to v týdenním předstihu.

