Zápis č. 22
z jednání Vědecké rady Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně
dne 16. 2. 2012
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni:
Ing. Stanislav Juránek, prof. Ing. Jan Čermák, CSc., Ing. Milan Dostalík, Ing. Jan Dvořák, Ph.D., prof. Ing.
Rudolf Kropil, CSc., prof. Ing. RNDr. Michal V. Marek, DrSc., Ing. Petr Pražan, Ing. Karel Zlatuška, CSc.,
prof. Ing. Mikuláš Siklienka, Ph.D.
Program:
1. Zahájení
2. Projednání tezí akreditačních spisů
3. Habilitační řízení Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.
4. Různé
5. Závěr
Jednání vědecké rady zahájil doc. Horáček, přivítal přítomné, představil nového člena vědecké rady děkana
FLD ČZU Praha pana prof. Ing. Marka Turčániho, Ph.D. a seznámil s programem jednání. Vědecká rada
byla usnášeníschopná v počtu 24 přítomných členů.
Dále přešel ke kontrole zápisu č. 21 z 8. 12. 2011, zápis byl schválen všemi hlasy, bez připomínek
Ad 2) Projednání tezí akreditačních spisů
- Akreditační spis SP Arboristika
doc. Horáček v úvodu vysvětlil důvody předkládání žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu
Arboristika obor Arboristika pro prezenční i kombinovanou formu studia.
prof. Rejšek
představil teze předkládaného akreditačního spisu studijního programu – základní charakteristiku oboru,
stávající situaci v terciálním vzdělávání, seznámil s aktuálním průběhem výuky na LDF, návazností studia a
uplatněním absolventů.
Diskuse na téma osamostatnění SP Arboristika (doposud součástí SP Lesnictví, SO Arboristika), možnost
navazujícího magisterského SP. Dále byl zmíněn průniku disciplín mezi LDF a ZF, zdůrazněn podíl ZF na
arboristice, informace o případném odmítnutí mezifakultní výuky, předkládaný spis využívá odborníky celé
univerzity vč. ZF.
Výsledky hlasování

23 pro

0 proti

1 se zdržel

Vědecká rada schválila akreditační spis bakalářského SP Arboristika a souhlasí s jeho předložením
k projednání interní akreditační komisi.
- Akreditační spis Inženýrské stavby lesnické a krajinářské
prof. Jankovský seznámil s žádostí o akreditaci doktorského studijního oboru Inženýrské stavby lesnické a
krajinářské, který bude akreditován v rámci SP Krajinné inženýrství.
doc. Šlezingr vysvětlil důvody předkládané žádosti, seznámil s charakteristikou studijního oboru a profilem
absolventa.

Diskuse na téma začlenění předmětu mechanizace zemních prací do tezí předkládaného spisu.
Výsledky hlasování

24 pro

0 proti

0 se zdržel

Vědecká rada schválila rozšíření tezí akreditačního spisu o předmět mechanizace zemních prací a souhlasí
s jeho předložením k projednání interní akreditační komisi.
-

Akreditační spis oboru habilitačního řízení a oboru řízení ke jmenování profesorem Hospodářská
úprava lesa a geoinformatika
prof. Jankovský seznámil s žádostí a vysvětlil důvody předkládané žádosti, prof. Simon, Ing. Klimánek
vysvětlili vzájemné propojení oborů hospodářské úpravy lesa a geoinformatiky.
Diskuse na téma propojení oborů a spolupráce Agronomické fakulty.
Výsledky hlasování

24 pro

0 proti

0 se zdržel

Vědecká rada schválila akreditační spis oboru habilitačního řízení a oboru řízení ke jmenování profesorem
Hospodářská úprava lesa a geoinformatika a souhlasí s jeho předložením k projednání interní akreditační
komisi.
Ad 4) Různé
1.

Podle § 30 zákona 111/1998 Sb. byly vědecké radě předloženy podklady k zahájení habilitačních a
profesorských řízení vč. návrhů na ustanovení komisí:
-

Podklady k habilitačnímu řízení a návrh na ustanovení komise pro habilitační řízení pana
Ing. Radomíra Klvače, Ph.D., v oboru Lesnická a dřevařská technika

prof. Jankovský představil kandidáta habilitačního řízení a seznámil s hodnocením jeho vědecké i
pedagogické činnosti.
Předseda:

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Ústav lesnické a dřevařské techniky
LDF MENDELU

Členové:

prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc.
Ústav lesnické a dřevařské techniky
LDF MENDELU
prof. Ing. Adolf Janeček, DrSc., dr.h.c
Katedra lesní těžby
FLD ČZU v Praze
prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc.
Katedra lesnej a mobilnej techniky
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky TU vo Zvolene
doc. Ing. Jozef Suchomel, CSc.
Katedra lesnej ťažby a mechanizácie
Lesnícka fakulta TU vo Zvolene

Výsledky hlasování

pro 24,

0 proti,

0 se zdržel

Vědecká rada odsouhlasila ustanovení komise pro habilitační řízení Ing. Radomíra Klvače, Ph.D.
-

Podklady k zahájení habilitačního řízení paní
PhDr. Zdeny Rosické, CSc. v oboru Tvorba a ochrana krajiny

prof. Jankovský představil kandidátku habilitačního řízení a seznámil s hodnocením její vědecké i
pedagogické činnosti a požádal VR o stanovisko k zahájení jejího habilitačního řízení, kdy seznámil

s výsledky jednání kolegia rektora dne 7. 2. 2012, ze kterého vzešel požadavek na stanovisko VR fakulty
k zahajovanému řízení před ustanovením komise.
doc. Šlezingr vysvětlil důvody vedoucí k zahájení habilitačního řízení a vyjádřil svoji podporu.
Výsledky hlasování

pro 21,

0 proti,

3 se zdrželi

Vědecká rada projednala žádost PhDr. Zdeny Rosické, CSc. o zahájení habilitačního řízení a doporučuje
pokračovat v řízení jmenováním habilitační komise.
-

Podklady k zahájení profesorského řízení pana doc. Dr. Ing. Petra Horáčka a návrh na ustanovení
komise ke jmenování profesorem

prof. Jankovský představil kandidáta profesorského řízení a seznámil VR s hodnocením jejich vědecké i
pedagogické činnosti.
doc. Dr. Ing. Petr Horáček v oboru Zpracování dřeva a procesy tvorby nábytku
Předseda:

prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc.
Ústav základního zpracování dřeva
Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně

Členové:

prof. Ing. Jaroslav Buchar, DrSc.
Ústav techniky a automobilové dopravy
Agronomická fakulta
Mendelova univerzita v Brně
Dr.h.c. prof. RNDr. Marian Babiak, CSc.
Katedra Nauky o dreve
Drevárska fakulta
Technická univerzita vo Zvolene
prof. Ing. Ivan Roček, CSc.
Fakulta ekologie a životního prostředí
Česká zemědělská univerzita v Praze
doc. Ing. Štefan Šteller, CSc.
Výskumný ústav papiera a celulózy, Bratislava

Výsledky hlasování

pro 23,

0 proti,

0 se zdržel

Vědecká rada odsouhlasila ustanovení komise pro profesorské řízení doc. Dr. Ing. Petra Horáčka.
2. Návrh na změnu komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertací
-

doktorský studijní program Procesy tvorby nábytku

Návrh oborové rady doktorského studijního programu Procesy tvorby nábytku na složení komise pro státní
doktorské zkoušky a obhajoby disertací:
prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD., Ústav architektúry STU Bratislava
doc. Ing. Pavol Joščák, CSc., Katedra nábytku a drevárskych výrobkov, DF TU vo Zvolene
prof. Ing. Juraj Veselovský, CSc., Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov DF TU Zvolen
doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc., Ústav nábytku, designu a bydlení LDF MENDELU
doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D., Ústav nábytku, designu a bydlení LDF MENDELU
doc. Dr. Ing. Pavel Král, Ústav základního zpracování dřeva LDF MENDELU
Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D., Ústav nábytku, designu a bydlení LDF MENDELU
Výsledky hlasování

pro 21,

0 proti,

2 se zdrželi

Vědecká rada odsouhlasila návrh na změnu komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertací pro
doktorský studijní program Procesy tvorby nábytku.
3.
•

Návrh na ustanovení nových školitelů
na návrh oborové rady doktorského studijního programu Hospodářská úprava lesa:

ustanovení pana Ing. Martina Klimánka, Ph.D., vedoucího Ústavu geoinformačních technologií LDF
MENDELU školitelem v doktorském studijním oboru Hospodářská úprava lesa (je již členem oborové rady a
komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertací v oboru Hospodářská úprava lesa)
Výsledky hlasování

21 pro,

0 proti,

1 se zdržel

Vědecká rada odsouhlasila pana Ing. Martina Klimánka, Ph.D. školitelem v doktorském studijním oboru
Hospodářská úprava lesa.
•

na návrh oborové rady doktorského studijního programu Myslivost:

ustanovení paní doc. RNDr. Marty Heroldové, CSc., pracovnice Ústavu biologie obratlovců, Akademie věd,
v.v.i., Brno členkou oborové rady doktorského studijního oboru Myslivost.
Výsledky hlasování

22 pro,

0 proti,

0 se zdržel

Vědecká rada odsouhlasila paní doc. RNDr. Martu Heroldovou, CSc. členkou oborové rady doktorského
studijního oboru Myslivost.
4. Jmenování členů komisí pro SZZ a SBZ
Ing. Krontorád seznámil s návrhem na jmenování dalších členů komisí pro státní závěrečné a státní
bakalářské zkoušky studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně:
Ing. Václav Zouhar, ředitel Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa, pobočka Brno, vedoucí odborné
skupiny Lesnická typologie, vedoucí specializovaného pracoviště Databáze Lesnická typologie
Ing. Petr Skočdopole, Vojenské lesy a statky ČR, s.p., ředitel divize Lipník nad Bečvou
Ing. Luboš Bartoš, Ph.D. – Střední lesnická škola Hranice na Moravě
doc. Ing.Lucie Tátošová, Ph.D. – SPU Nitra, vedoucí ústavu krajinného plánovania a pozemkových úprav
doc. Ing. Luboš Jurík, Ph.D. – SPU Nitra, katedra krajinného inženýrství
prof.Ing.arch. Ivan Petelen,Ph.D. – fakulta architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě
doc. Ing. Veronika Kotrádyová, Ph.D. - fakulta architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě
Ing. Drahomíra Karafiátová – Koryna a.s., Koryčany
Ing. Miroslav Jančík – Jitona a.s., Soběslav
Ing. Helena Prokopová – Cech čalouníků a dekoratérů
Ing. Helena Křenková – Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Výsledky hlasování

22 pro,

0 proti,

0 se zdržel

Vědecká rada odsouhlasila jmenování dalších členů komisí pro státní závěrečné a státní bakalářské zkoušky
studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.
5. Statut soutěže Cena prof. Jindřicha Halabaly
Ing. Krontorád seznámil jednání VR s novým statutem soutěže Cena prof. Jindřicha Halabaly, doc.
Tesařová vysvětlila důvody této změny.
Výsledky hlasování

22 pro,

0 proti,

0 se zdržel

Vědecká rada odsouhlasila nový statut soutěže Cena prof. Jindřicha Halabaly.

Závěr:
Vědecká rada Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vybrala z předložených témat
téma habilitační přednášky Ing. Radomíra Klvače, Ph.D. – Precizní lesnictví a inovace v těžebně-dopravních
technologiích (téma č. 1).

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

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

