ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VĚDECKÉ RADY ČZU V PRAZE
dne 16.5.2005
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, doc. Slavík, prof. Voříšek, prof. Šantrůček, prof. Jílek, prof. Vrana,
prof. Brabenec, doc. Havlíček, prof. Blahovec, prof. Kavka, prof. Gross, prof.
Roček, doc. Doucha, prof. Střeleček, Mgr. Lipavský, doc. Bouška, Ing. Pastorek,
prof. Janeček, Ing. Běle, doc. Volf, doc. Durčáková, doc. Antoš, prof. Petr

Omluveni:

prof. Pokorný, prof. Šťastný, prof. Okenka, prof. Procházka, Ing. Zahradník, prof.
Bejček, Ing. Palas
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Program jednání VR ČZU v Praze:
1. Pedagogická práce a poradenství
2. Řízení ke jmenování profesorem
3. 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 21.3.2005 byl přijat bez
připomínek.
Prof. Hron dále seznámil členy vědecké rady s tím, že slavnostního zasedání vědecké rady se
zúčastní ministr zemědělství ing. Petr Zgarba.
Ad 1 – Pedagogická práce a poradenství
Prof. Havlíček přednesl vědecké radě materiál, obsahující informace pro formulaci nové strategie
rozvoje univerzity, která bude připravována ve školním roce 2005/2006. Materiál navazoval na
podklady, kterými se vědecká rada zabývala na svém zasedání v prosinci 2004.
Byly formulovány základní priority rozvoje:
- rozvoj vědecké a výzkumné činnosti a jejich aplikací ve vzdělávání, výrobní, sociální a
společenské sféře
- internacionalizace činností v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání
- uchování a rozmnožování majetku a zlepšování kvality univerzitního prostředí
- služba veřejnosti výchovou kvalifikovaných sil, transferem technologií, sociálními mobilitami a
udržováním systémových hodnot.
Tyto základní priority rozvoje, formulované univerzitou, korespondují v podstatě beze zbytku
s rámcovou osnovou rozvoje vysokých škol, jak byla formulována Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy.
Ze základních priorit rozvoje vyplývají 3 základní možné směry vize a strategie rozvoje
- Universita Scientia (budovat špičkové vědecké pracoviště)
- Universita Internatia (budovat špičkové zařízení pro výuku cizích studentů, internacionalizace)
- Universita Virtualis (pomocí informačních technologií vychovávat co nejvyšší počty studentů).

Stanovení vize pro ČZU je otázkou, na kterou je třeba najít takovou odpověď, která bude
(především vnitřně) přijatelná a přijata akademickou obcí a která bude zároveň do značné míry
závazná pro budoucí managementy univerzity, tak aby mohla být platná i v dlouhodobém
horizontu. Bezpochyby nepůjde o čistou strategii (jednu z výše zmíněných), ale o optimální
kombinaci a kooperaci všech tří přístupů.
V diskusi vystoupil prof. Petr s připomenutím úlohy výuky humanitních předmětů, především
filosofie a politologie, jako širšího vědního základu pro další činnost absolventů. Prof. Hron dále
připomněl, že je třeba upírat snahu na prodloužení tzv. „intervalu poločasu inženýra“ , tj. učit
věci obecnější, ne aktuální konkrétní jednotlivosti s platností, jež je výrazně ovlivňována kupř.
legislativními změnami. Na závěr diskuse prof. Havlíček upozornil na stálou aktuálnost
myšlenek a odkazu J.A Komenského pro proces vzdělávání na všech úrovních.
Ad 2 – Řízení ke jmenování profesorem
Vědecké radě ČZU byl předložen návrh na jmenování Doc. MVDr. Vladimíra Kmetě, DrSc.
vedoucího vědeckého pracovníka Ústavu fyziologie hospodářských zvířat SAV, Košice,
profesorem pro obor „Zemědělská mikrobiologie“.
Návrh včetně odborného životopisu kandidáta uvedla doc. Tichá, prof. Voříšek doplnil informaci
o průběhu jednání před vědeckou radou FAPPZ ČZU v Praze.
Doc. Kmeť seznámil vědeckou radu ČZU v Praze s prezentací na téma „Rozvoj a přínos vědecké
a pedagogické práce v zemědělské mikrobiologii se zaměřením na gastrointestinální mikroflóru“
Za skrutátory pro hlasování o návrhu na jmenování profesorem byli navrženi a zvoleni pánové
prof. Brabenec a prof. Havlíček.
Výsledky tajného hlasování:
Počet členů VR
Přítomno dle prezenční listiny
Vydáno hlasovacích lístků
Odevzdáno hlasů
kladných
záporných
neplatných
zdrželo se

39
33
33
31
2
0
0

Závěr: na základě výsledků tajného hlasování vědecká rada ČZU v Praze souhlasí se
jmenováním doc. Kmetě profesorem pro obor „Zemědělská mikrobiologie“.

Vědecké radě ČZU byl dále předložen návrh na jmenování doc. Ing. Pavla Pecha, CSc., docenta
katedry vodního hospodářství Fakulty lesnické a environmentální ČZU v Praze profesorem pro
obor „Zemědělská a lesnická hydrologie“.
Návrh včetně odborného životopisu kandidáta uvedla doc. Tichá, prof. Hrádek jako předseda
hodnotící komise doplnil informaci o průběhu jednání před vědeckou radou FLE ČZU v Praze.
Doc. Pech seznámil formou krátké prezentace vědeckou radu ČZU v Praze s výsledky
pedagogické a vědecké práce v oboru „Zemědělská a lesnická hydrologie“ se zaměřením na
hydrologii podzemních vod.
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Návrh v diskusi podpořili prof. Kovář, prof. Podrázský a prof. Havlíček .
Za skrutátory pro hlasování o návrhu na jmenování profesorem byli navrženi a zvoleni pánové
prof. Brabenec a prof. Havlíček.
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
33
33
21
11
1
0

Závěr: na základě výsledků tajného hlasování vědecká rada ČZU v Praze souhlasí se
jmenováním doc. Pecha profesorem pro obor „Zemědělská a lesnická hydrologie“.

Vědecká rada se dále zabývala návrhem na jmenování Doc. Ing. Vojtěcha Rady, CSc., docenta
katedry mikrobiologie, výživy a dietetiky Fakulty agrobiologie, potravinových přírodních zdrojů
ČZU profesorem pro obor „Zemědělská mikrobiologie“.
Návrh včetně odborného životopisu kandidáta uvedla doc. Tichá, prof. Jílek doplnil informaci o
průběhu jednání před vědeckou radou FAPPZ ČZU v Praze.
Doc. Rada pronesl krátkou prezentaci na téma „ Rozvoj pedagogické vědeckovýzkumné práce
v oboru zemědělská mikrobiologie se zaměřením na probiotika ve výživě a zdraví člověka a
hospodářských zvířat“.
Po krátké diskusi k přednášce byli za skrutátory pro hlasování o návrhu na jmenování profesorem
navrženi a zvoleni prof. Brabenec a prof. Havlíček.
Výsledky tajného hlasování:
Počet členů VR
Přítomno dle prezenční listiny
Vydáno hlasovacích lístků
Odevzdáno hlasů
kladných
záporných
neplatných
zdrželo se

39
33
33
26
3
4
0

Závěr: na základě výsledků tajného hlasování vědecká rada ČZU v Praze souhlasí se
jmenováním doc. Rady profesorem pro obor „Zemědělská mikrobiologie“.
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Vědecké radě ČZU byl též předložen návrh na jmenování doc. Ing. Bohumila Havrlanda, CSc.,
docenta a ředitele Institutu tropů a subtropů ČZU v Praze profesorem pro obor „Technika a
mechanizace zemědělství“.
Návrh včetně odborného životopisu kandidáta uvedla doc. Tichá, prof. Klíma a prof. Kavka
v zastoupení prof. Legáta, předsedy hodnotící komise, doplnili informaci o průběhu jednání před
vědeckou radou TF ČZU v Praze.
Doc. Havrland přednesl přednášku na téma „Zemědělské technologie v rozvojových zemích“
Za skrutátory pro hlasování o návrhu na jmenování profesorem byli navrženi a zvoleni pánové
prof. Brabenec a prof. Havlíček.
Výsledky tajného hlasování:
Počet členů VR
Přítomno dle prezenční listiny
Vydáno hlasovacích lístků
Odevzdáno hlasů
kladných
záporných
neplatných
zdrželo se

39
33
32
22
8
2
1

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

Vědecké radě ČZU byl předložen návrh na jmenování doc. Ing. Zdeňka Bohuslávka, CSc.
docent katedry elektrotechniky a automatizace Technické fakulty ČZU v Praze profesorem pro
obor „Energetika“.
Návrh včetně odborného životopisu kandidáta uvedla doc. Tichá, prof. Klíma doplnil informaci o
průběhu jednání před vědeckou radou TF ČZU v Praze.
Doc. Bohuslávek seznámil formou krátké prezentace vědeckou radu ČZU v Praze s tématem
“Bioelektrická impedanční analýza a její použití ke stanovení jakosti jatečných zvířat“.
V diskusi vystoupili doc. Bouška, prof. vrana a prof. Klíma.
Za skrutátory pro hlasování o návrhu na jmenování profesorem byli navrženi a zvoleni pánové
prof. Brabenec a prof. Havlíček.
Výsledky tajného hlasování:
Počet členů VR
Přítomno dle prezenční listiny
Vydáno hlasovacích lístků
Odevzdáno hlasů
kladných
záporných
neplatných
zdrželo se

39
33
33
30
2
1
0

Závěr: na základě výsledků tajného hlasování vědecká rada ČZU v Praze souhlasí se
jmenováním doc. Bohuslávka profesorem pro obor „Energetika“.
4

Vědecké radě ČZU byl předložen návrh na jmenování Doc. Dr. Ing. Luboše Borůvky, docent
katedry pedologie a geologie Fakulty agrobiologie, potravinových přírodních zdrojů ČZU
profesorem pro obor „Pedologie“.
Návrh včetně odborného životopisu kandidáta uvedla doc. Tichá, prof. Balík doplnil informaci o
průběhu jednání před vědeckou radou FAPPZ ČZU v Praze.
Doc. Borůvka seznámil formou krátké prezentace vědeckou radu ČZU v Praze s rozvojem
vědecké činnosti a výuky v oboru pedologie se zaměřením na pedometriku a její aplikace
v ochraně půdy.
Za skrutátory pro hlasování o návrhu na jmenování profesorem byli navrženi a zvoleni pánové
prof. Brabenec a prof. Havlíček.
Výsledky tajného hlasování:
Počet členů VR
Přítomno dle prezenční listiny
Vydáno hlasovacích lístků
Odevzdáno hlasů
kladných
záporných
neplatných
zdrželo se

39
33
33
28
0
5
0

Závěr: na základě výsledků tajného hlasování vědecká rada ČZU v Praze souhlasí se
jmenováním doc. Borůvky profesorem pro obor „Pedologie“.
Ad 4– Různé
Prof. Hron poděkoval všem členům VR za jejich práci v tomto akademickém roce a pozval je na
odpolední slavnostní zasedání vědecké rady do auly k předání čestných titulů „doctor honoris
causa“ prof. Leopoldu Märzovi, emeritnímu rektorovi BOKU Vídeň, prof. Franzi
Schmithüsenovi, profesorovi ETH Curych a emeritnímu profesorovi přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy prof. Janu Jeníkovi.

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