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PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
12/2015 - dosud

První proděkan, proděkan pro mezinárodní vztahy
Fakulta lesnická a dřevařská, ČZU v Praze
▪ Rozvoj mezinárodní spolupráce fakulty

3/2010 – 11/2015

Proděkan pro vědu a výzkum
Fakulta lesnická a dřevařská, ČZU v Praze
▪ Řízení vědecko-výzkumné činnosti fakulty a doktorského studia

1/2008 - 2010

Proděkan pro rozvoj
Fakulta lesnická a dřevařská, ČZU v Praze
▪ Řízení rozvojových projektů fakulty

9/2006 – 8/2014

Vedoucí katedry hospodářské úpravy lesů
Fakulta lesnická a dřevařská, ČZU v Praze
▪ Řízení pedagogické a výzkumné činnosti katedry

6/2016 – dosud

Profesor
Katedra hospodářské úpravy lesů, Fakulta lesnická a dřevařská, ČZU v Praze
▪ Garantování a výuka předmětů se zaměřením na dendrometrii a hospodářskou úpravu lesů
▪ Výzkumná činnost, vedení projektů v oblasti hospodářské úpravy lesů

5/2007 – 5/2016

Docent
Katedra hospodářské úpravy lesů, Fakulta lesnická a dřevařská, ČZU v Praze
▪ Garantování a výuka předmětů se zaměřením na dendrometrii, produkci lesů a hospodářskou
úpravu lesů
▪ Výzkumná činnost, vedení projektů v oblasti hospodářské úpravy lesů

9/2006 – 4/2007

Odborný asistent
Katedra hospodářské úpravy lesů, Fakulta lesnická a dřevařská, ČZU v Praze
▪ Výuka předmětů se zaměřením na dendrometrii, produkci lesů a hospodářskou úpravu lesů
▪ Výzkumná činnost v oblasti hospodářské úpravy lesů

9/2006 – 4/2007

Odborný asistent
Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie, Lesnícka fakulta, TU Zvolen, Slovensko
▪ Výuka předmětů se zaměřením na dendrometrii, produkci lesů a hospodářskou úpravu lesů
▪ Výzkumná činnost v oblasti hospodářské úpravy lesů

© Evropská unie, 2002-2012 | http://europass.cedefop.europa.eu

Stránka 1 / 3

Životopis

Róbert Marušák

VZDĚLÁNÍ,
ODBORNÁ PŘÍPRAVA, KURZY
2016

prof. - Profesor hospodářské úpravy lesů
Fakulta lesnická a dřevařská, ČZU v Praze

2007

doc. - Docent hospodářské úpravy lesů
Fakulta lesnická a environmentální, ČZU v Praze

2000

PhD. v oboru hospodářská úprava lesů
Lesnícka fakulta, TU Zvolen, Slovensko

1994

Ing. v oboru lesní inženýrství
Lesnícka fakulta, TU Zvolen, Slovensko

OSOBNÍ DOVEDNOSTI
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Organizační/manažerské
dovednosti

▪ Výborné manažerské dovednosti: plánování, koordinace a organizování včetně stanovování cílů a
kontrola jejich plnění
▪ Vůdčí schopnosti
▪ Dovednosti vést a motivovat členy týmu, hodnocení jejich práce a vytváření podmínek pro jejich
rozvoj
▪ Dovednost rozhodovat a řešit problémy
▪ Zkušenosti s řízením projektů

Komunikační dovednosti

▪ Přiměřené komunikační dovednosti získané v řídících pozicích
▪ Prezentační a negociační dovednosti

Odborné dovednosti

Počítačové dovednosti
Záliby

▪ Profesní zkušenosti v oblasti lesnictví
▪ Zkušenosti s vypracováním studií, metodik a analýz
▪ Dovednosti v oblasti vzdělávání
▪ Dobrá znalost nástrojů Microsoft Office™, Internet
▪ Sport – aktivně běh a běžecké lyžování
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▪ A, B, T

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Publikace
Projekty

Zahraniční pobyty

Členství

Další aktivity

Autor nebo spoluautor 31 publikací evidovaných na WOS, 50 publikací Scopus
Hlavní řešitel 5 vědeckých projektů NAZV, 1 projektu TAČR, 1 projektu OPPA Praha Adaptabilita, 1
projektu Leonardo Da Vinci
3/2007 - 6/2007: Tohoku University Sendai, Japonsko; stipendium JSPS
8/2005: Gympie, Austrálie, stipendium IUFRO
5/2002 - 8/2002: Georg-August Universität, Göttingen, Germany; stipendium DAAD
Člen redakčních rad vědeckých časopisů (Central European Forestry Journal, Scientia Agricultarae
Bohemica)
Člen Vědecké rady ČZU v Praze, FLD ČZU v Praze, FAPPZ ČZU v Praze
Předseda a člen oborových rad doktorského studia na FLD ČZU v Praze, LDF MENDELU Brvo a LF
TU vo Zvolene
Člen ForestDSS CoP
Koordinátor IUFRO 4.04.00 Forest management planning (od 2010)
Zástupce koordinátora IUFRO 4.04.00 Forest management planning (2005-2010)
Koordinátor IUFRO 4.04.05 Sustainable harvest scenarios (2002-2011)
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PŘEDSTAVA O SMĚŘOVÁNÍ FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČZU V PRAZE
prof. Ing. Róbert Marušák, PhD.
Vize: Mezinárodně uznávaná, národně nezastupitelná, praxí a společností respektovaná,
moderní vzdělávací a výzkumná instituce v oblasti lesnictví, dřevařství a příbuzných
aplikovaných věd, se svým stabilním postavením na ČZU, která je známá kvalitou svých
absolventů, vědeckých výsledků a aplikačních výstupů.
K naplnění této vize se pro vzdělávání a vědecko-výzkumnou činnost, jakožto dva tradiční
dlouhodobě rozvíjené pilíře FLD, musí stát společným jmenovatelem excelentnost a inovativnost.
Zároveň se musí jako další pilíř rozvíjet i tzv. třetí role fakulty a je třeba průřezově všechny tři pilíře
internacionalizovat. Infrastruktura pro tuto vizi je na fakultě již téměř vybudována. Teď je potřeba se
soustředit na rozvoj lidských zdrojů - a to nejen z pohledu odborného, ale také sociálního s cílem zajistit
přátelské prostředí na fakultě.
Ve vzdělávací oblasti bude v nejbližších letech nejdůležitějším úkolem udržení, resp. kontinuální
naplňování jednotlivých standardů získané institucionální akreditace. Bude to znamenat posílení
personálního zabezpečení vzdělávací činnosti a její pravidelnou konfrontaci s vnějším prostředím.
Součástí zkvalitňování vzdělávání bude i zavádění nových a aktualizace stávajících studijních předmětů,
zvyšování důrazu na samostatnou tvůrčí práci studentů v jednotlivých předmětech i závěrečných
kvalifikačních pracích a vybalancování přijímaného počtu studentů s ohledem na komfort výuky a její
financování. Neméně důležité je i zkvalitňování studijních materiálů, včetně těch elektronických, a
rozvoj e-learningových metod výuky.
Pro rozvoj FLD ve vědecko-výzkumné činnosti je důležité rozvíjet jak vědecké oblasti, ve kterých již
fakulta dosahuje kvalitních výsledků, tak i nové směry vědecké činnosti a ty výrazně podporovat. Pro
tyto oblasti je pak důležité vytvářet excelentní mezioborové týmy, získávat kvalitní doktorandy a mladé
vědecké pracovníky a vytvářet podmínky pro dosažení vysoké evropské a světové úrovně. Vědeckovýzkumnou činnost není možné zaměřovat jenom na to, co současná praxe požaduje, ale je třeba
dosaženými výstupy praxi ovlivňovat a nabízet řešení příštích období již v současnosti. V oblasti
moderní fakultní infrastruktury je potřeba vybudovat systém zajištění její udržitelnosti, a to například
formou jejího sdílení s dalšími výzkumnými pracovišti. Tím dosáhneme synergického efektu –
generování prostředků pro její obnovu a zároveň budování vztahů s externími partnery. Nedílnou
součástí vědecké činnosti musí být přenos řešených výzkumných úkolů a získaných poznatků do výuky.
Fakulta by neměla být uzavřená sama do sebe, musí zodpovědně plnit i tzv. „třetí roli“ a ještě více
upevňovat aktivní postoj ve společnosti. Musíme vytvářet pozitivní obraz, lesnictví jako perspektivního
odvětví s potenciálem přispění k řešení aktuálních globálních otázek a dřevařství jako cestu k využívání
udržitelné suroviny. Fakulta musí zaujímat odborná a kvalifikována stanoviska k aktuálním lesnickým a
dřevařským problémům a strategiím rozvoje těchto odvětví. V této oblasti je důležitá spolupráce se
vzdělávacími, vědeckými a státními institucemi, stavovskými organizacemi, odbornými společnostmi,
ale i nevládními organizacemi.
Mezinárodní rozměr všech tří pilířů rozvoje fakulty je nezbytný pro jejich naplnění. Fakulta musí
vytvářet předpoklady a zázemí pro realizaci mezinárodních vzdělávacích a vědeckých aktivit a
zapojovat se do mezinárodního lesnického a dřevařského prostoru. Fakulta musí být otevřena
zahraničním studentům, pedagogickým a vědeckým pracovníkům. Pro posílení mezinárodního
rozměru fakulty je nutné podporovat vytváření excelentních vědeckých týmů s účastí špičkových
expertů ze zahraničí, zapojování se do mezinárodních konsorcií, organizací a odborných zájmových
skupin, vědeckou a výukovou mobilitu zaměstnanců, vytvoření mezinárodního studijního programu
atp.
K uskutečnění představené vize je klíčové naplnění dvou předpokladů. Prvním je zajištění
odpovídajících finančních prostředků FLD a následná revize interní metodiky pro tvorbu rozpočtu
kateder. Druhým a zásadnějším jsou spokojení zaměstnanci s rovnými příležitostmi ve stimulujícím,
přátelském a kolegiálním pracovišti s hodnotami, se kterými se akademická obec ráda ztotožní.

