Děkanát FLD
Česká zemědělská univerzita v Praze,
Kamýcká 129, 165 00 Praha-Suchdol
Tel.: +420 224 384 338
e-mail: info@czu.cz, www.czu.cz

Zápis ze zasedání Rady pro spolupráci s praxí
Datum a čas jednání
(od-do)
Místo jednání

7. 12. 2017, 10:00 – 14:30
DP 106
prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.
Děkan FLD ČZU, Interní člen RSP
Ing. Radek Rinn
Proděkan pro rozvoj a operační programy FLD ČZU, Interní člen
RSP
doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost, Interní člen RSP
prof. Ing. Róbert Marušák, Ph.D.
Vědecký, výzkumný a vývojový pracovník FLD ČZU, Interní člen RSP
doc. Ing. Tomáš Kušta, Ph.D.
Vědecký, výzkumný a vývojový pracovník FLD ČZU
Ing. Zdeněk Musil
Výkonný ředitel Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků,
Externí člen RSP
Ing. Jaroslav Kubišta
Náměstek ředitele pro hospodářskou úpravu a ekologii lesů
(ÚHUL), Externí člen RSP
Ing. Stanislav Slanina, Ph.D.
Výkonný ředitel PEFC Česká republika, Externí člen RSP
Ing. Jan Lojda, Ph.D.
Vedoucí oddělení ekonomických nástrojů lesního hospodářství
MZE, Externí člen RSP – zástup za pana Ing. Patrika Mlynáře

Přítomni/y

Ing. Václav Lidický
Výrobně technický ředitel LESY ČR, s. p., Externí člen RSP
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prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
Vedoucí Katedry lesnické a dřevařské ekonomiky FLD ČZU, Interní
člen RSP
Ing. Andrea Pondělíčková
Lesnicko-dřevařská komora ČR, Externí člen RSP
Ing. Karel Štícha
Ředitel správy majetku Arcibiskupství pražské, Externí člen RSP
Ing. Jiří Svoboda,
Ředitel Lesní družstvo obcí, Externí člen RSP
Ing. Patrik Mlynář
Náměstek pro řízení sekce lesního hospodářství MZE, Externí člen
RSP
Omluveni/y

Zapsal/a

Ing. Libor Strakoš
Výrobní náměstek ředitele VLS ČR, s. p., Externí člen RSP
Ing. Martin Čabrada
Vedoucí oddělení pro rozvoj FLD ČZU
Ing. Lucie Remešová
Projektová manažerka oddělení pro rozvoj FLD ČZU

Program:
• 10:00 – 10:15 hod. - Úvod
• 10:15 – 10:45 hod. - Prvky praktické výuky a praxe ve výuce FLD – současný stav
• 10:45 – 11:30 hod. - Nové plány FLD v oblasti vzdělávání s důrazem na praktickou
výuku
o Modernizace studijních programů
o Modernizace infrastruktury
• 11:30 – 12:00 hod. - Požadavky na absolventy FLD
o Zpětná vazba z praxe
o Uplatnitelnost absolventů
• 12:00 – 12:30 hod. - Vědecké výstupy FLD využitelné v praxi
• 12:30 – 13:00 hod. - Realizované a plánované projekty FLD s důrazem na praxi
• 13:00 – 13:30 hod. - Oblast zahraniční spolupráce
• 13:30 – 13:45 hod. – Různé
• 13:45 – 14:00 hod. – Závěr
• Oběd
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10:00 - Úvod - prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.
Úvodem pan děkan FLD představil fakultu, očekávání zasedání a zmínil potřebnost Rady
v oboru lesnictví a dřevařství.
10:20 - Prvky praktické výuky a praxe ve výuce FLD – současný stav – prezentace
doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
Prezentace od doc. Remeše zdůrazňovala, že se fakulta snaží studenty zapojovat
do praxe a má více než 50 % praktické výuky.
Dále popisoval modernizaci výuky, zejména přípravu nových studijních programů - na bakalářském stupni Systémovou arboristiku a na magisterském stupni program Dřevěné
konstrukce a stavby na bázi dřeva. Tyto nové studijní programy by měly nabírat první
studenty od října 2019. Jedním z důvodů vzniku programu Dřevěné konstrukce a stavby
na bázi dřeva bylo také narůstání poptávky po dřevostavbě rodinných domů.
Požadavky na absolventy FLD – prezentace doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
Dále doc. Remeš představil silné a slabé stránky absolventů vyplývající z průzkumu
u zaměstnavatelů v lesnictví a dřevařství. U tohoto tématu vznikla diskuse o různých
problémech absolventů v jednotlivých organizacích.
-

Prof. Turčáni zmínil, že absolventi nemají nouzi
ani mimo obor a dle statistik je nulová nezaměstnanost.

o

získání

zaměstnání

-

Ing. Lidický zmínil jako slabou stránku i nedostatečnou znalost v oblasti lesních
staveb. Pro ČR je výhodnější zaměstnávat spíše absolventy škol stavebního směru než
lesnického.

-

Ing. Kubišta zmínil, že dle praxe může potvrdit, že je vhodnější absolventy z lesnických
škol naučit IT oboru než obráceně a zdůraznil důležitou samostatnost mezi
absolventy.

-

Dále Ing. Kubišta uvedl jako další slabou stránku – nedostačující jazykovou
vybavenost mezi absolventy. Jako důvod uvedl, že mezi absolventy není dostatečná
motivace ke studiu, protože se v praxi jazyk tolik nepoužívá.
Ing. Lidický zmínil, že se v jeho organizaci pořádají pravidelné stáže v zahraniční, což
pomáhá pro naučení se jazykové dovednosti. Navrhl, aby se jazyky více zapojily do
výuky
formou
vyučovaných
předmětů.
Na
druhou
stranu
uvedl,
že jazyková vybavenost není tolik v lesnictví potřebná – kromě obchodníků a vyšších
manažerských postů.
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Doc. Remeš doplnil, že jazykové vzdělávání je zahrnuté ve strategii FLD
a plánuje se rozšířit portfolio předmětů českých studijních programů vyučovaných
v anglickém jazyce.
Prof. Turčáni zmínil, že studenti FLD jsou převážně z venkova, kde je kvalitní výuka
jazykových předmětů problémem. Dále doplnil, že zahraniční stáže a program
ERASMUS je na fakultě FLD realizován a nabízen, ale je velmi nízká poptávka u
studentů, kterým chybí motivace se více zapojovat.
-

Ing. Rinn se tázal, jestli by bylo možné zrealizovat jako povinný předmět zaměřený na
komunikaci? Pan docent Remeš odpověděl, že byl takový předmět vytvořen a je
zatím pouze volitelný.

-

Ing. Rinn se tázal, jestli je lesnické stavebnictví zahrnuto v plánu FLD?
Doc. Remeš odpověděl, že předměty na toto téma jsou připravené, ale zatím se řeší
jejich realizace. Dále zmínil, že by bylo dobré mít pravidelné informace o poptávkách
po stavbách v lesnictví a případně by mohl vzniknout i kurz na míru.

-

Prof. Turčáni uvedl, že studenti na lesnickou fakultu nechodí z důvodu vyššího
platového ohodnocení, protože v oboru jsou nízké platy (15-20 tis. pro absolventy).
Což by mohl být jeden z důvodů, že v oboru pracuje pouze cca 70 % absolventů.

-

Ph.D. Lojda vznesl podnět, že bylo by dobré, aby studenti měli praxi a stáže povinné
ve firmách.
Doc. Remeš odpověděl, že je praxe povinně zavedena, ale je potřeba, aby to studenti
brali jako příležitost a ne jen jako povinnost. Protože jinak chodí sice na praxi, ale
většinou ji pouze „odchodí“ a žádný přínos to pro ně nemá.

11:30 - Realizované a plánované projekty FLD s důrazem na praxi – prezentace –
Ing. Radek Rinn
Ing. Rinn představil projekty realizované na FLD, které se propojují s potřebami praxe.
- Ing. Lidický navázal na zmíněnou laboratoř chemické ekologie hmyzu, která je
plánovaná v projektu High-tech a zmínil, že hmyz je důležitým činitelem v lesnictví a
dobrá znalost hmyzu bude v budoucnu ještě více důležitá.
-

Ing. Musil doplnil u zmiňovaných laboratoří, že absolventům chybí protipožární
vzdělání a praxe v tomto zaměření.
Doc. Kušta odpověděl, že je již naplánovaný nový doktorský studijní program
v protipožární oblasti.
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11:45 – Zahraniční spolupráce - prezentace prof. Ing. Róbert Marušák, PhD.
Prof. Marušák představil mezinárodní spolupráci fakulty a jednotlivých lesnických a
dřevařských mezinárodních organizací.
Dále znovu zmínil, že pro studenty existuje možnost využít kromě Erasmu i stáže ve firmách.
Tyto stáže jsou organizovány na pár týdnů s příspěvkem od ČZU. I přes výhodné podmínky,
které ČZU nabízí, je ale u studentů FLD o Erasmus i stáže stále malý zájem.
-

Ing. Lidický vyjádřil požadavek o zaslání nabídky zahraniční spolupráce do jeho firmy.

12:00 – Vědecké výstupy FLD využitelné v praxi – prezentace doc. Ing. Tomáš Kušta, Ph.D.
Doc. Kušta prezentoval o výstupech z vědeckých projektů využitelných v praxi. Zmiňoval, že
na internetových stránkách FLD (https://www.fld.czu.cz/cs/r-6826-veda-a-vyzkum/r-7936projekty) jsou přímo uvedeny aktuální informace o projektech a jednotlivých výstupech - na
záložce „Publikační aktivity“.
-

Ing. Musil vznesl dotaz – jakým způsobem se projekty šíří do praxe? Dále zmínil, že by
bylo vhodné, aby byla vytvořena fungující platforma jednotlivých organizací ze všech
směrů a reálně se zapojila do praktických změn.

-

Doc. Kušta uvedl, že prezentace výsledků probíhá formou seminářů a konferencí pro
odbornou veřejnost, které organizuje fakulta nebo se zaměstnanci aktivně účastní
externích seminářů a dále jsou výsledky uváděny na webu, což si je fakulta vědoma,
že tato forma sdílení je nedostatečná a je slabou stránkou FLD.

-

Prof. Turčáni uvedl, že v oblasti lesnictví a dřevařství chybí komunikační strategie.

-

Probíhala diskuse na téma financování výzkumných projektů v oblasti lesnictví a
dřevařství. Všichni diskutující se shodli, že současné nastavení není optimální.

-

Doc. Remeš zmínil, že také záleží na tom, jakým způsobem se vypisují výzvy
s podmínkami plnění indikátorů. Kvůli nevhodnému nastavení (závazkům, že do
určitého data se splní určitý indikátor), není možné řešit neznámé a dosud
neprobádané věci a neprovádí se výzkum jako takový.

-

Ing. Rinn k tomu dodal, že nastavení vědeckých projektů se za poslední roky bohužel
neupravilo a „volnější“ čerpání prostředků do vědy a výzkumu nastaveno nebylo.
Dále uvedl, že by bylo dobré, aby nový ministr zemědělství či náměstek věnoval větší
prioritu oblasti lesnictví.

-

Ph.D. Lojda zmínil, že i z druhé strany – státní správy to není jednoduché v tom
smyslu, že i na jejich stranu se nedostávají informace, která témata jsou nyní prioritní.
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14:00 - Závěr
Závěrem bylo řečeno, že se nyní vyčká na složení nové vlády. Poté se v oblasti lesnictví a
dřevařství zkusí domluvit strategie lesnictví a dřevařství do budoucna.
Další zasedání proběhne odhadem za půl roku nebo dle potřeby dříve.

v.r. Prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., děkan FLD
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