ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VĚDECKÉ RADY ČZU V PRAZE
dne 11.12.2006
Přítomni:

prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c., prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc., doc. Ing. Ivana
Tichá, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., prof. RNDr. Václav Slavík, DrSc., prof.
Ing. Josef Kozák, DrSc., dr.h.c., prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc., prof. Ing. Jiří
Klíma, CSc., prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., prof..Ing. Bohumil Havrland,
CSc., prof. Ing. Milan Slavík, CSc., doc. Ing. Iva Langrová, CSc., prof. Ing.
Jaromír Šantrůček, CSc., prof. MVDr. Ing. František Jílek, DrSc., prof. Ing. Ivan
Vrana, DrSc., prof. Ing. Vladimír Brabenec, CSc., prof. PhDr. Ing. Věra
Majerová, CSc., prof. RNDr. Ing. Jiří Blahovec, DrSc., prof. Ing. Miroslav
Kavka, DrSc., prof. Ing. Pavel Pech, CSc., prof. Ing. Jaroslav Kobliha, CSc.,
prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., Mgr. Jan Lipavský, CSc., doc. Ing.
Věra Skřivanová, CSc., doc. Ing. Václav Vinš, CSc., prof. RNDr. Karel Šťastný,
CSc.,prof. Ing. Karel Pokorný, CSc., doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc., prof. Ing.
Mikuláš Látečka, PhD., Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., doc. Ing. Petr Zahradník,
CSc., prof. Ing. Josef Gross, CSc.,prof. Ing. Karel Voříšek, CSc., prof. Ing. Jiří
Petr, DrSc., prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.

Omluveni:

prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc., prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., prof. Ing.
Richard Hindls, CSc., prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc., doc. Ing. Jiří Volf,
CSc., RNDr. Libor Ambrozek , Ing. Jan Veleba,
---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Mezinárodní aktivity ČZU v Praze
Informace o studiu
Informace o projektech
Řízení ke jmenování profesorem
Různé

Zasedání VR zahájil rektor ČZU prof. Hron, přivítal členy vědecké rady. Dále seznámil členy
VR s návrhem programu jednání vědecké rady. Předložený návrh byl přijat bez pozměňovacích
návrhů. Zápis z VR 15.5.2006 byl přijat bez připomínek.
Ad 1 - Mezinárodní aktivity ČZU v Praze
Informaci o mezinárodních aktivitách přednesl prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc., prorektor pro
mezinárodní vztahy. Ve svém vystoupení se zabýval zejména následujícími body:
1. Výuka v cizojazyčných studijních programech
Na začátku akademického roku 2006/07 byly na ČZU otevřeny 4 MSc. kurzy a 1 BSc. kurz
v angličtině.

Kladem je vzrůstající počet přijíždějících studentů, v akademickém roce 2006/07 je přihlášeno
téměř 200 studentů. Problémy jsou s uznáváním kurzů (předmětů) po návratu ze studijního
pobytu a s tím spojené prodlužování celkové délky studia, málo studentů z univerzit ELLS.
2. Výuka v Double-Degree programech
Kladem je získání dvojitého diplomu a vysoká kvalita studia, většina absolventů získává místo u
nadnárodních firem, zatím málo absolventů.
3. Mobility studentů
Česká zemědělská univerzita zaujímá jedno z předních míst mezi českými univerzitami v rozvoji
vzdělávacího programu Socrates/Erasmus. V akademickém roce 2006/2007 se předpokládá
příjezd 190 zahraničních studentů, výjezd 270 našich studentů.
4. Perspektivní formy dalšího vzdělávání a letní školy
V materiálu, který obdrželi členové vědecké rady s předstihem, jsou uvedeny nejdůležitější akce
pořádané v této oblasti.
5. Členství ČZU v ICA
ICA (Interuniversity Consortium for Agriculture and Related Sciences in Europe) je nezisková
evropská organizace, sdružující ve formě konsorcia 70 evropských zemědělských a „Life
Sciences“ univerzit. Podporuje a řídí spolupráci v rámci sítě organizací a jejich činností.
ČZU je členem konsorcia ICA od roku 1996, aktivně se účastní řady společných akcí, z nichž
pořadatelství letošní výroční Konference ICA/ECHAE (13.-16.9.2006) bylo vyvrcholením
současné spolupráce. Konference byla zaměřena k velmi aktuální tématice „The Public and the
Agriculture and Forestry Industries“ (podtéma: The role of higher education in questioning
assumptions and matching expectations) za podpory Ministerstva zemědělství ČR a konsorcia
ICA.
6. Členství ČZU v ELLS (Eurolize)
7. Mezinárodní konference
Jednotlivá pracoviště ČZU v Praze zorganizovala nebo se podílela na organizaci 39 konferencí
s mezinárodním dopadem, jichž se účastnilo více jak 3 500 účastníků ze 47 zemí světa.
8. Program rozvoje ČZU : „VISION 2020“
ČZU usiluje o poznání nových trendů terciárního vzdělávání ve světě v oborech „Life Sciences“
proto, aby mohla lépe specifikovat svou strategii rozvoje v příštích 15-20 letech. Z tohoto
důvodu byl v roce 2005 navázán kontakt s britskou Leeds Metropolitan University (LMU) (Prof.
John Shutt), o které je známo, že konzultuje záležitosti rozvoje a lidských zdrojů v oblasti
univerzitního vzdělávání a že také patří k předním evropským univerzitám. Jiným důvodem je
logická snaha ČZU dostat se do povědomí vnějšího univerzitního světa, tj. usilovat o zařazení do
systému „University Rankings“.
V současné době práce skupiny LMU spěje k závěrům předloženým v konceptu závěrečné
zprávy „VISION 2020“.
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Ad 2 – Informace o studiu
V úvodu k tomuto bodu jednání omluvil prof. Hron neúčast prof. Havlíčka, prorektora pro
pedagogickou činnost, z důvodů pobytu v cizině.
Prof. Havlíček s předstihem vypracoval informační materiál pro člena VR, který všichni členové
obdrželi v elektronické formě i vytištěný.
Zmíněn byl fakt, že vysoký podíl studentů (asi 1/3) odchází během studia.
V diskusi vystoupili s drobnými připomínkami k předloženému materiálu pánové prof. Kozák,
prof. Brabenec, doc. Doucha.
Prof. Hron uvedl, že přijímací řízení na ČZU bude zachováno i pro školní rok 2007/2008.
Seznámil členy VR rovněž s tím, že se počítá s jednáním se samosprávou městské části Praha 6 Suchdol, ohledně větší míry spolupráce v budoucnu.
Ad 3 – Informace o projektech
Prof. Slavík přednesl informaci o operačním programu Věda a výzkum pro inovace (VaVpI).
Řídícím orgánem je MŠMT, bude 14 operačních programů, nositel může být i z Prahy, projekt
musí být realizován v regionech mimo Prahu (vyplývá z usnesení vlády k OP VaVpI) .
85% prostředků na financováni projektů bude z ERDF.
Principy financování ještě nebyly vyhlášeny. Předpokládá se podávání projektů cca od července
2007.
Ad 4 - Řízení ke jmenování profesorem
Vědecké radě ČZU byl předložen návrh na jmenování doc. Ing. Evžena Zemana, CSc.,
docenta a výkonného ředitele DHI Hydroinform a.s., profesorem pro obor „Zemědělská a
lesnická hydrologie“
Návrh včetně odborného životopisu kandidáta uvedla doc. Tichá a doplnila informací o průběhu
jednání před vědeckou radou FLE ČZU v Praze.
Doc. Zeman seznámil formou krátké prezentace vědeckou radu ČZU v Praze s koncepcí vědecké
a pedagogické práce v oboru Zemědělská a lesnická hydrologie.
V diskusi vystoupili s připomínkami k publikační činnosti doc. Zemana pánové doc.Vinš, prof.
Vrana, prof. M.Slavík, Mgr. Lipavský, prof. Klíma a prof. Pokorný. Podporu jmenování
v diskusi vyslovili děkan FLE prof. Podrázský a předseda hodnotící komise prof. Pech.
Po delší diskusi bylo zahájeno hlasování.
Za skrutátory pro hlasování o všech projednávaných návrzích na jmenování profesorem byli
navrženi a zvoleni pánové prof. Brabenec a prof. Voříšek.
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
32
32
15
10
7
0
3

Závěr: na základě výsledků tajného hlasování vědecká rada ČZU v Praze zastavuje řízení ke
jmenování profesorem pro obor “Zemědělská a lesnická hydrologie“ doc. Zemana.

Vědecké radě ČZU byl předložen návrh na jmenování doc. Ing. Iva Kupky, CSc.,
docenta katedry pěstování lesů FLE v Praze profesorem pro obor „Pěstování lesů“
Návrh včetně odborného životopisu kandidáta uvedla doc. Tichá a doplnila informací o průběhu
jednání před vědeckou radou FLE ČZU v Praze.
Doc. Kupka seznámil formou krátké prezentace vědeckou radu ČZU v Praze s koncepcí vědecké
a pedagogické práce v oboru Pěstování lesů.
Podpůrné stanovisko vyslovili prof. Kovář a prof. Kozák.
Po krátké diskusi bylo zahájeno hlasování.
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
32
32
30
0
2
0

Závěr: na základě výsledků tajného hlasování vědecká rada ČZU v Praze souhlasí se
jmenováním doc. Kupky profesorem pro obor „Pěstování lesů“

Vědecké radě ČZU byl předložen návrh na jmenování doc. Ing. Josefa Hůly, CSc.,
docenta katedry zemědělských strojů TF ČZU v Praze profesorem pro obor „Technika a
mechanizace zemědělství.“
Návrh včetně odborného životopisu kandidáta uvedla doc. Tichá a doplnila informací o průběhu
jednání před vědeckou radou TF ČZU v Praze.
Doc. Hůla seznámil formou krátké prezentace vědeckou radu ČZU v Praze s koncepcí vědecké a
pedagogické práce v oboru Technika a mechanizace zemědělství.
Po krátké diskusi bylo zahájeno hlasování.
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
32
32
28
0
4
0
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Závěr: na základě výsledků tajného hlasování vědecká rada ČZU v Praze souhlasí se
jmenováním doc. Hůly profesorem pro obor „Technika a mechanizace zemědělství“.

Vědecké radě ČZU byl předložen návrh na jmenování doc. Ing. Karla Hamouze, CSc.,
docenta katedry rostlinné výroby FAPPZ ČZU v Praze profesorem pro obor „Speciální produkce
rostlinná“.
Návrh včetně odborného životopisu kandidáta uvedla doc. Tichá a doplnila informací o průběhu
jednání před vědeckou radou FAPPZ ČZU v Praze.
Doc. Hamouz seznámil formou krátké prezentace vědeckou radu ČZU v Praze s koncepcí
vědecké a pedagogické práce v oboru Speciální produkce rostlinná.
Po krátké diskusi bylo zahájeno hlasování.
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
32
32
27
0
5
0

Závěr: na základě výsledků tajného hlasování vědecká rada ČZU v Praze souhlasí se
jmenováním doc. Hamouze profesorem pro obor „Speciální produkce rostlinná“
Ad 5– Různé
Prorektorka pro vědu a výzkum doc. Tichá poskytla členům VR „Jednotná pravidla pro
jmenování docentů a profesorů na ČZU v Praze - návrh změny“.
Materiál, projednaný proděkany pro VaV a kolegiem rektora, je určen k diskusi členům VR,
připomínky k materiálu budou přijímány do 31.1.2007.
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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