Zápis z jednání Vědecké rady
Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze
konaného dne 10. října 2018

Přítomni: dle prezenční listiny
Děkan FLD prof. Turčáni přivítal členy Vědecké rady FLD (dále VR FLD). Seznámil přítomné s programem
jednání a vyzval je k doplnění programu. Návrhy na doplnění programu nebyly vzneseny. Materiály
k projednání obdrželi členové VR FLD v souladu s Jednacím řádem VR FLD předem elektronicky.
Děkan FLD nechal o programu jednání hlasovat.
Hlasování:
počet členů VR:
Přítomno:
Pro:
Proti:
Zdržel se hlasování:

33
22
22
0
0

Program jednání VR byl schválen.
Děkan FLD na úvod informoval o změnách ve složení členů VR FLD a tyto změny odůvodnil. Zesnulý
doc. Lomský byl uctěn minutou ticha. Děkan FLD představil nového člena PhDr. Robina Böhmische,
ředitele KRNAP, který se z jednání VR FLD omluvil.
Doc. Kušta byl vyzván, aby představil první dva body programu.
1. Představení Metodického doporučení pro hodnocení kvalifikace školitelů na FLD ČZU v Praze,
kteří nejsou z řad profesorů, docentů nebo dalších odborníků s vědeckou hodností doktora věd
(ve zkratce „DrSc.“)
Děkan FLD na úvod vysvětlil, že materiál byl připraven z důvodu platnosti nového studijního řádu pro
studium v doktorských studijních programech ze dne 11. července 2018, ve kterém je uvedeno, že
školitelé jsou navrhováni oborovými radami z řad publikačně aktivních odborníků s minimální hodností
CSc. nebo Ph.D. nebo s jejich ekvivalenty, zejména profesorů, docentů nebo dalších odborníků s
vědeckou hodností doktora věd (ve zkratce DrSc. a DSc.). Na ČZU je tedy již připuštěna alternativa, že
školitelem může být odborník bez akademického titulu doc. nebo prof. Na FLD bylo připraveno
metodické doporučení pro oborové rady FLD a radu vědeckou, které se zaměřuje na předpoklady, které
by měl uchazeč splňovat. Materiál byl důkladně diskutován na kolegiích děkana FLD. Doc. Kušta
podrobně představil doporučené podmínky (pedagogickou způsobilost, vědeckou kvalifikaci a
požadované mezinárodní aktivity).
V diskusi k tomuto doporučení vystoupil doc. Zahradník. Celkově byl předložený materiál hodnocen VR
FLD pozitivně.

2. Představení Specifikace hodnocení kvalifikace uchazečů o habilitační řízení a řízení ke
jmenování profesorem na FLD ČZU v Praze
Doc. Kušta představil principy požadavků ze strany FLD na vědeckou kvalifikaci a pedagogickou
způsobilost uchazečů v habilitačním řízení a řízení pro jmenování profesorem. Bylo zdůrazněno, že tato
specifikace je formulována pouze jako doporučení pro práci habilitačních komisí a komisí pro řízení pro
jmenování profesorem a VR FLD. Uchazeč samozřejmě musí splnit kritéria daná ČZU. Principem
materiálu je zvýšit kompetence habilitačních komisí a komisí pro řízení pro jmenování profesorem,
které budou vybírány velmi důsledně. Cílem je, aby docenti či profesoři byli v oboru uznávané
osobnosti, aby systém nepůsobil nárokově a kvality uchazeče byly objektivně celkově zhodnoceny.
V diskusi vystoupil prof. Lstibůrek, prof. Turčáni a prof. Jankovský. Celkově byl předložený materiál
hodnocen VR FLD velice pozitivně.

3. Informace o průběhu přijímacího řízení do studijních oborů na FLD pro akademický rok
2018/2019
Informace o průběhu a výsledcích přijímacího řízení do bakalářských, magisterských a doktorských
programů podal Ing. Kašpar, proděkan pro vzdělávání a hodnocení kvality.
Informoval o počtech přijatých studentů z minulého a letošního akademického roku. Konstatoval, že
předpokládané počty přijatých studentů jsou naplněny.

4. Návrh na složení komisí SZZ pro studijní obory Lesní inženýrství a Dřevařské inženýrství, Forest,
Water and Landscape Management
Ing. Kašpar představil návrh komisí mimořádně vyhlášeného termínu pro státní závěrečné zkoušky
v lednu 2019 pro studenty, kteří neuspěli u SZZ v květnu 2018 v těchto oborech.
Děkan FLD otevřel diskusi. Nikdo neměl dotaz ani námitky.
Děkan FLD nechal o návrhu složení komisí hlasovat.
Hlasování:
počet členů VR:
Přítomno:
Pro:
Proti:
Zdržel se hlasování:

33
25
25
0
0

Složení komisí bylo schváleno.

5. Aktuální informace k výzkumným projektům FLD
S informacemi o průběhu velkých výzkumných projektů vystoupil Ing. Radek Rinn, proděkan pro rozvoj
a operační programy.
Komentoval průběh řešení projektů – Extemit-K a EVA 4.0, konkrétně jejich rozpočty, personální
zabezpečení, investiční výdaje, výstupy projektů a prohlubující zahraniční spolupráci.

Dále představil průběh prací na novém High-tech technologicko-výukovém pavilonu FLD. Konstatoval,
že stavební práce pokračují v rámci harmonogramu. V roce 2019 bude dodáno přístrojové vybavení.
V diskusi vystoupil prof. Turčáni, prof. Marek a prof. Jankovský.

6. Změny v oborových radách FLD
S návrhem na změnu v oborové radě (OR) vystoupil doc. Gaff, předseda OR Zpracování dřeva a
technika v lesním hospodářství (ZDTLH). Návrhem je ukončit členství v OR ZDTLH doc. Böhma a schválit
nové členství v OR ZDTLH prof. Horáčka. Navrhované změny byly adekvátně odůvodněny.
Děkan FLD nechal o těchto změnách v členství v OR ZDTLH hlasovat.
Hlasování:
počet členů VR:
Přítomno:
Pro:
Proti:
Zdržel se hlasování:

33
24
24
0
0

Ukončení členství doc. Böhma v OR ZDTLH a nové členství prof. Horáčka v OR ZDTLH bylo schváleno.
Předseda OR ZDTLH dále navrhl ukončení působení školitele v OR ZDTLH doc. Böhma. Také tento návrh
byl odůvodněn.
Děkan FLD nechal o této změně ve školitelích v OR ZDTLH hlasovat.
Hlasování:
počet členů VR:
Přítomno:
Pro:
Proti:
Zdržel se hlasování:

33
24
24
0
0

Ukončení působení školitele v OR ZDTLH doc. Böhma bylo schváleno.
7. Diskuse k situaci v lesnicko-dřevařském sektoru
Děkan FLD společně s prof. Marušákem představili rámce problematiky a vyzvali členy VR FLD, aby na
dané téma diskutovali.
Do diskuse se zapojili prof. Marek, prof. Jankovský, prof. Svoboda, prof. Lstibůrek, Ing. Vlkanova, prof.
Šišák, Ing. Pražan, doc. Hart, prof. Holuša, Ing. Vojáček a prof. Turčáni.
Diskutována byla predikce dalšího vývoje, aplikace výzkumu do praxe, socioekonomické dopady,
kompetence ministerstva životního prostředí a ministerstva zemědělství, legislativa v dané
problematice, vztah veřejnosti, prezentace v médiích, situace v dřevařsko-zpracovatelském sektoru.

8. Různé
Děkan FLD připomněl termín dalšího konání VR FLD 5. 12. 2018.
Doc. Kušta přednesl návrh usnesení.
Usnesení VR FLD 10. 10. 2018
Členové VR FLD projednali Metodické doporučení pro hodnocení kvalifikace školitelů na FLD ČZU v
Praze, kteří nejsou z řad profesorů, docentů nebo dalších odborníků s vědeckou hodností doktora věd
(ve zkratce „DrSc.“)
Členové VR FLD projednali Specifikace hodnocení kvalifikace uchazečů o habilitační řízení a řízení ke
jmenování profesorem na FLD ČZU v Praze
Členové VR FLD byli informováni o průběhu přijímacího řízení do studijních oborů na FLD pro
akademický rok 2018/2019
Členové VR FLD hlasováním schválili navržené složení komisí pro mimořádně vyhlášené SZZ pro studijní
obory Lesní inženýrství, Dřevařské inženýrství a Forest, Water and Landscape Management
VR schválila změny pro DSP „Zpracování dřeva a technika v lesním hospodářství“, které navrhl
předseda OR doc. Ing. Milan Gaff, PhD., konkrétně se jednalo o:
schválení za člena oborové rady:
prof. Dr. Ing. Petr Horáček.

FLD ČZU v Praze

ukončení členství v oborové radě:
doc. Ing. Martin Böhm, Ph.D.

FLD ČZU v Praze

změny ve školitelích:
ukončení působení školitele v oborové radě
doc. Ing. Martin Böhm, Ph.D.

FLD ČZU v Praze

Na VR FLD proběhla diskuse k situaci v lesnicko-dřevařském sektoru

Děkan FLD požádal členy VR FLD o vyjádření k usnesení a hlasování o něm. Žádný člen neměl k návrhu
usnesení připomínky
Hlasování:
počet členů VR:
Přítomno:
Pro:
Proti:
Zdržel se hlasování:

33
24
24
0
0

Usnesení VR FLD 10. 10. 2018 bylo schváleno.

Závěrem děkan FLD poděkoval všem přítomným za účast a jednání VR FLD ukončil.

Praha 10. 10. 2018

prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.
děkan FLD ČZU v Praze

.

