ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VĚDECKÉ RADY ČZU V PRAZE
- Kostelec n/Č.l. dne 24.5.2004
Přítomni:

prof. Hron, prof. Kovář, prof. Havlíček, prof. Slavík, prof. Balík,
prof. Wittlingerová, prof. Kozák, prof. Podrázský, prof. Svatoš, prof. Klíma,
doc. Havrland, doc. Slavík, prof. Voříšek, prof. Šantrůček, prof. Jílek, prof. Vrana,
prof. Brabenec, prof. Blahovec, prof. Kavka, prof. Pokorný, prof. Šťastný,
prof. Gross, prof. Roček, doc. Doucha, Mgr. Lipavský, doc. Bouška, Ing. Pastorek,
prof. Janeček, Ing. Běle, doc. Antoš

Omluveni:

doc. Tichá, doc. Havlíček, prof. Okenka, prof. Střeleček, prof. Procházka,
Ing. Zahradník, doc. Volf, Ing. Palas, doc. Durčáková
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Program jednání VR ČZU v Praze:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Aktualizace dlouhodobého záměru
Priority rozvoje ČZU v Praze pro rok 2004
Profesorské řízení
Různé

AD 1 – Zahájení
Zasedání VR zahájil rektor ČZU v Praze a seznámil členy VR s návrhem programu jednání.
Předložený návrh programu byl přijat bez pozměňovacích návrhů.
Rektor ČZU v Praze vyzval členy VR, aby minutou ticha uctili památku zesnulého ředitele ŠLP
v Kostelci n/Č.l. Ing. Holíka. Poté představil Ing. Karáska, zastupujícího ředitele ŠLP v Kostelci
n/Č.l.
AD 2 – Aktualizace dlouhodobého záměru
AD 3 – Priority rozvoje ČZU v Praze v roce 2004
Rektor ČZU v Praze seznámil členy VR s jednotlivými body „Aktualizace dlouhodobého záměru
ČZU v Praze pro rok 2005“, a „Priorit rozvoje ČZU v Praze“. Oba materiály jsou strukturovány
podle následujících oblastí
- priority ve vzdělávací oblasti
- priority v oblasti vědecko výzkumné
- priority v investiční činnosti ČZU
- priority v celkovém rozvoji univerzity
a směřují k posílení pozice ČZU v Praze v evropském vzdělávacím a výzkumném prostoru.
Zvláštní důraz je v krátkodobém horizontu kladen na:
- stabilizaci pracovních sil a zvyšování jejich kvalifikace
- realizaci vnitřní a přípravu vnější evaluace univerzity
- tvorbu nových studijních oborů
- výzkumné záměry – úspěšné dokončení dobíhajících
- zvyšování kvality doktorského studia

- další internacionalizaci všech stupňů studia.
V oblasti investiční výstavby rektor ČZU v Praze zmínil mimo jiné rekonstrukci kruhové haly,
která bude v r. 2005 využita při organizaci konání Mistrovství světa v orbě.
V diskusi vystoupili: doc. Antoš, prof. Kavka, prof. Voříšek, prof. Janeček, prof. Gross, prof.
Blahovec, prof. Kovář, doc. Slavík, prof. Pokorný, doc. Havrland.
Náměty s diskuse:
- vedle důrazu na magisterské a doktorské studijní programy, rozvíjet i bakalářské;
pozornost soustředit na celoživotní vzdělávání
- rozvíjet poradenství ve spolupráci s MZe
- podpořit výzkumnou činnost financování potřebného technického vybavení
- posílit využití školních podniků pro výuku i pro výzkum
- podpořit výměnné pobyty doktorandů
- rozvoj pedagogického vzdělání učitelů, zvyšování kvalifikace administrativních
pracovníků
- posílení internacionalizace univerzity přenesením sekretariátu organizace Natura na
ČZU v Praze.
Závěr: Priority rozvoje ČZU v Praze a Aktualizace dlouhodobého záměru ČZU v Praze
pro rok 2005 byly pro projednání přijaty.
AD 4 – Řízení ke jmenování profesorem
Vědecké radě ČZU v Praze byly předloženy 2 návrhy na jmenování profesorem, které uvedl
rektor ČZU v Praze a s profesními životopisy poté seznámili prof. Šťastný a prof. Blahovec:
- doc. Ing. Miloslava Vacha, CSc., docenta Fakulty lesnické a environmentální ČZU
v Praze pro obor: Ekologie
- doc. Ing. Jiřího Štencla, DrSc., docenta Ústavu zemědělské, potravinářské a
environmentální techniky Agronomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické
univerzity v Brně pro obor: Technika a technologie zpracování zemědělských
materiálů a produktů
Oba kandidáti seznámili ve svých prezentacích vědeckou radu ČZU v Praze s koncepcí rozvoje
ve vědeckovýzkumné oblasti a výuky v příslušném oboru.
Za skrutátory pro hlasování o návrzích na jmenování profesorem byli navrženi a zvoleni:
prof. V. Brabenec, prof. I. Vrana.
Výsledky tajného hlasování:
Počet členů VR
Počet přítomných členů VR
Vydáno hlasovacích lístků
Odevzdáno hlasů kladných
záporných
neplatných
zdrželo se

doc. Vach
39
30
30
15
13
2
0

doc. Štencl
39
30
30
15
11
4
0

Závěr:
Na základě výsledků tajného hlasování vědecká rada ČZU v Praze nesouhlasí se jmenováním
profesorem
doc. Ing. Miloslava Vacha, CSc. pro obor: Ekologie
a nesouhlasí se jmenováním profesorem
doc. Ing. Jiřího Štencla, DrSc. pro obor: Technika a technologie zpracování
zemědělských materiálů a produktů
Rektor ČZU v Praze nechal hlasovat o formulaci (pro: 29, zdržel se: 1) zdůvodnění u uchazeče
doc. Vacha:
v rámci prezentace uchazeč ve svém vystoupení a následné diskusi nepřesvědčil členy VR ČZU
v Praze o požadované úrovni, kladené na jmenování profesorem v oboru Ekologie
a
doc. Štencla:
v rámci prezentace uchazeč ve svém vystoupení a následné diskusi nepřesvědčil
členy VR ČZU v Praze o požadované úrovni, kladené na jmenování profesorem v oboru
Technika a technologie zpracování zemědělských materiálů a produktů.
Závěrem doc. Slavík podal vědecké radě ČZU v Praze informaci k žádosti o akreditaci nových
bakalářských studijních programů (specializace v pedagogice 7507R). Rektor ČZU v Praze
dal hlasovat o žádosti o akreditaci na MŠMT. VR ČZU v Praze tuto žádost jednomyslně
schválila.

prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c.
rektor ČZU v Praze
Zapsala: T. Pešková

