ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VĚDECKÉ RADY ČZU V PRAZE
dne 10.10.2005
Přítomni:

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

Omluveni:

doc. Slavík, prof. Blahovec, doc. Doucha, prof. Okenka, prof. Procházka, prof.
Janeček, Ing. Zahradník, doc. Durčáková, Ing. Palas, prof. Bejček,
---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Informace o Dlouhodobém záměru ČZU v Praze
Informace o výzkumných centrech
Řízení ke jmenování profesorem
Různé

Zasedání VR zahájil rektor ČZU prof. Hron a seznámil členy s návrhem programu jednání.
Předložený návrh byl přijat bez pozměňovacích návrhů. Zápis z VR 16.5.2005 byl přijat bez
připomínek.
Ad 1 – Informace o Dlouhodobém záměru ČZU v Praze
Informace o Dlouhodobém záměru navazuje na materiál předložený vědecké radě na zasedání
v březnu 2005.
Prof. Hron konstatoval, že prezentovaný Dlouhodobý záměr (DZ) ČZU byl projednán a schválen
Senátem ČZU a rovněž projednán Správní radou Univerzity.
Dlouhodobý záměr bude k dispozici na webových stránkách ČZU, členům VR bude rovněž
předán na CD.
Prof. Havlíček seznámil členy vědecké rady s DZ.
V rámci diskuse bylo doplněna informace, že na DZ Univerzity navazují DZ jednotlivých fakult,
které obsahují konkretizaci některých bodů, např. návrhy nových studijních programů.
V rámci internacionalizace byl zdůrazněn význam faktu, že koncem října bude ČZU přijata za
člena Evropské ligy zemědělských univerzit. Jako pozitivní je třeba rovněž hodnotit velký počet
zahraničních studentů, kteří se letos zúčastní mobilit v rámci Socrates/Erasmus.
Ad 2 - Informace o výzkumných centrech
Doc. Tichá seznámila členy vědecké rady s návrhem 6 přihlášek do veřejné soutěže na
Výzkumná centra a Centra základního výzkumu. Jedná se o 5 přihlášek Výzkumných center
(VC) a 1 přihlášku Centra základního výzkumu(LC).

1. VC Centrum kvality a bezpečnosti potravinových zdrojů a potravin živočišného původu
Předkládá FAPPZ ČZU jako jeden z řešitelů.
2. LC Centrum environmentálního modelování
Předkládá FLE ČZU společně s Dánským hydraulickým institutem
3. VC Centrum environmentální expertízy
Předkládá FLE ČZU jako jeden z řešitelů, mezinárodní spolupráce se Slovenskem.
4. VC Adaptace podnikatelského prostředí na změny vyvolané globalizačními a integračními
procesy
Předkládá PEF ČZU jako spoluřešitel společně s VŠE a VŠB Ostrava.
5.VC Celková optimalizace zemědělské a říční krajiny v České republice
Předkládá FLE ČZU jako jedno z 9 řešitelských pracovišť.
6. VC Využití biopaliv pro spalovací motory
Předkládá TF ČZU jako řešitel s 5 dalšími spoluřešiteli.
Prof. Hron popřál všem předkladatelům mnoho úspěchů ve veřejné soutěži.
Ad 3 – Řízení ke jmenování profesorem
Vědecké radě ČZU byl předložen návrh na jmenování doc. Ing. Miluše Svobodové, CSc.,
docentky katedry pícninářství a trávníkářství Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních
zdrojů ČZU v Praze profesorem pro obor „Speciální produkce rostlinná“.
Návrh včetně odborného životopisu kandidátky uvedla doc. Tichá, prof. Hosnedl doplnil
informaci o průběhu jednání před vědeckou radou FAPPZ ČZU v Praze.
Doc. Svobodová seznámila vědeckou radu ČZU v Praze s prezentací na téma „Koncepce vědecké
práce a výuky v oboru speciální produkce rostlinná se zaměřením na mimoprodukční využití
travních porostů“. V diskusi k prezentaci vystoupili prof. Kozák, prof. Petr, Mgr. Lipavský, Ing.
Pastorek.
Za skrutátory pro hlasování o všech projednávaných návrzích na jmenování profesorem byli
navrženi a zvoleni pánové prof. Brabenec a doc. Havlíček.
Výsledky tajného hlasování:
Počet členů VR
Přítomno dle prezenční listiny
Vydáno hlasovacích lístků
Odevzdáno hlasů
kladných
záporných
neplatných
zdrželo se

39
30
30
23
3
4
0

Závěr: na základě výsledků tajného hlasování vědecká rada ČZU v Praze souhlasí se
jmenováním doc. Svobodové profesorem pro obor „Speciální produkce rostlinná“.
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Vědecké radě ČZU byl dále předložen návrh na jmenování doc. Ing. Jana Vašáka, CSc.,
docenta katedry zoologie a rybářství Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
ČZU v Praze profesorem pro obor „Speciální produkce rostlinná“.
Návrh včetně odborného životopisu kandidáta uvedla doc. Tichá, prof. Šantrůček jako předseda
hodnotící komise doplnil informaci o průběhu jednání před vědeckou radou FAPPZ ČZU
v Praze.
Doc. Vašák seznámil formou krátké prezentace vědeckou radu ČZU v Praze s „Koncepcí
vědecké práce a výuky SPR – využití olejnin” a s výsledky své pedagogické a vědecké práce
v oboru.
V diskusi vystoupili prof. Brabenec, prof. Kozák, prof. Střeleček. Doc. Vašák zodpověděl
všechny položené dotazy. Návrh na jmenování dále podpořili prof. Balík a prof. Šantrůček.
Výsledky pedagogické a vědecké práce v oboru „Zemědělská
a lesnická hydrologie“ se zaměřením na hydrologii podzemních vod

Výsledky tajného hlasování:
Počet členů VR
Přítomno dle prezenční listiny
Vydáno hlasovacích lístků
Odevzdáno hlasů
kladných
záporných
neplatných
zdrželo se

39
30
30
29
1
0
0

Závěr: na základě výsledků tajného hlasování vědecká rada ČZU v Praze souhlasí se
jmenováním doc. Vašáka profesorem pro obor „Speciální produkce rostlinná“.
Vědecká rada se dále zabývala návrhem na jmenování doc. Ing. Vladimíra Čabouna, CSc.,
vědeckého pracovníka Lesnického výzkumného ústavu Zvolen profesorem pro obor „Pěstování
lesů“.
Návrh včetně odborného životopisu kandidáta uvedla doc. Tichá, prof. Kobliha doplnil informaci
o průběhu jednání před vědeckou radou FLE ČZU v Praze.
Doc. Čaboun pronesl prezentaci na téma „Koncepcia vedeckej a pedagogickej činnosti v odbore
pestovania lesov z ekologického hľadiska“.
Prezentaci následovala krátká diskuse, doc. Čaboun zodpověděl položené dotazy.
Výsledky tajného hlasování:
Počet členů VR
Přítomno dle prezenční listiny
Vydáno hlasovacích lístků
Odevzdáno hlasů
kladných
záporných
neplatných
zdrželo se

39
30
30
24
3
3
0
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Závěr: na základě výsledků tajného hlasování vědecká rada ČZU v Praze souhlasí se
jmenováním doc. Čabouna profesorem pro obor „Pěstování lesů“.

Vědecké radě ČZU byl též předložen návrh na jmenování doc. Ing. Ondřeje Šařece, CSc.,
docenta katedry využití strojů Technické fakulty ČZU v Praze profesorem pro obor „Technika a
mechanizace zemědělství“.
Návrh včetně odborného životopisu kandidáta uvedla doc. Tichá.
Doc. Šařec přednesl přednášku na téma „Technika a technologie při pěstování a sklizni cukrové
řepy “
V diskusi podpořil jmenování prof. Pošta, předseda hodnotící komise, dále prof. Klíma a prof.
Petr s tím, že doc. Šařec je i mezinárodně uznávaným odborníkem ve svém oboru.
Výsledky tajného hlasování:
Počet členů VR
Přítomno dle prezenční listiny
Vydáno hlasovacích lístků
Odevzdáno hlasů
kladných
záporných
neplatných
zdrželo se

39
30
30
21
4
5
0

Závěr: na základě výsledků tajného hlasování vědecká rada ČZU v Praze souhlasí se
jmenováním doc. Šařece profesorem pro obor „Technika a mechanizace zemědělství“.

Ad 4– Různé
Prof. Hron poděkoval všem členům VR za účast na jednání.

prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c.
rektor ČZU v Praze
zapsala: Ing. Prázová
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