ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VĚDECKÉ RADY ČZU V PRAZE
dne 27.2.2006
Přítomni:

prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c., prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc., prof. RNDr.
Jaroslav Havlíček, CSc., 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. RNDr. 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. Karel Pokorný,
CSc., prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., prof. Ing. Pavel Pech, CSc., prof. Ing.
Jaroslav Kobliha, CSc., doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc, prof. Ing. Magdalena
Hrabánková, CSc., prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., Mgr. Jan Lipavský, CSc., doc.
Ing. Věra Skřivanová, CSc., Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., prof. Ing. Miloslav
Janeček, DrSc., CSc., CSc., Ing. Jan Veleba, CSc., doc. Ing. Václav Vinš, CSc.,
prof. Ing. Jiří Petr, DrSc., prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., prof. Ing. Josef
Gross, CSc., prof. Ing. Karel Voříšek, CSc.

Omluveni:

doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, Ph.D. , prof. Ing.
Richard Hindls, doc. Ing. Jiří Volf, RNDr. Libor Ambrozek,
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Program jednání VR ČZU v Praze:
1. Projednání návrhů výzkumných záměrů
2. Řízení ke jmenování profesorem
3. Různé

Zasedání VR zahájil rektor ČZU prof. Hron. přivítal vědeckou radu v novém složení a představil
její členy. Rovněž krátkou zmínkou ocenil kontinuitu personálního obsazení vedení univerzity.
Dále seznámil členy VR s návrhem programu jednání vědecké rady. Předložený návrh byl přijat
bez pozměňovacích návrhů. Zápis z VR 10.10. 2005 byl přijat bez připomínek.
Ad 1 – Projednání návrhů výzkumných záměrů
Vědecké radě byly předloženy k projednání návrhy výzkumných záměrů s termínem zahájení od
1. ledna 2007, které budou podány za ČZU.
Děkani příslušných fakult stručně seznámili členy vědecké rady s obsahem a zaměřením
jednotlivých VZ.
Po krátké diskusi byly navržené výzkumné záměry odsouhlaseny.

Seznam předkládaných návrhů výzkumných záměrů
Identifikační
kód
MSM6046070906

MSM6046070907
MSM6046070908
MSM6046070909

MSM6046070910
MSM6046070911

Název výzkumného záměru

Uznané náklady
(tis. Kč)

Institucionální
podpora (tis. Kč)

103 318

103 318

70721

70721

49889

43801

188067

188067

140000

140000

39 209

21 922

591 204

567 829

Ekonomika zdrojů českého zemědělství a
jejich efektivní využívání v rámci
multifunkčních
zemědělskopotravinářských systémů
Transformace energie v procesech výroby
a zpracování zemědělské produkce
Jakost a provozní spolehlivost výrobního
zařízení se zřetelem na bezpečnost a
životní prostředí
Zvýšení konkurenceschopnosti polyfunkčního lesního hospodářství České
republiky v podmínkách globalizované
společnosti
Mimoprodukční
funkce
zemědělské
krajiny
Výzkum alternativních zdrojů za účelem
trvale udržitelného rozvoje venkova méně
rozvinutých zemí s ohledem na zájmy
české ekonomiky

Celkem

Ad 2 – Řízení ke jmenování profesorem
Vědecké radě ČZU byl předložen návrh na jmenování doc. Ing. Milana Brožka, CSc., docenta
a vedoucího katedry materiálu a strojírenské technologie 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. Brožek 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.
Za skrutátory pro hlasování o všech projednávaných návrzích na jmenování profesorem byli
navrženi a zvoleni pánové prof. Brabenec a prof. Milan Slavík.
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
25
2
6
0

2

Závěr: na základě výsledků tajného hlasování vědecká rada ČZU v Praze souhlasí se
jmenováním doc. Brožka profesorem pro obor „Technika a mechanizace zemědělství“.
Vědecká rada se dále zabývala návrhem na jmenování doc. Ing. Pavla Tomšíka, CSc., docenta
Ústavu managementu PEF MZLU v Brně profesorem pro obor „Management“.
Návrh včetně odborného životopisu kandidáta uvedla doc. Tichá, prof. Svatoš doplnil informaci
o průběhu jednání před vědeckou radou PEF ČZU v Praze.
Doc. Tomšík pronesl prezentaci na téma „Koncepce vědecké práce a výuky v oboru
Management“
V diskusi vyslovil podpůrné stanovisko prof. Hlušek, zejména ocenil publikační činnost doc.
Tomšíka. Návrh podpořili i prof. Hron a prof. Hrabánková.
Výsledky tajného hlasování:
Počet členů VR
Přítomno dle prezenční listiny
Vydáno hlasovacích lístků
Odevzdáno hlasů
kladných
záporných
neplatných
zdrželo se

39
33
33
25
2
6
0

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

Vědecká rada se dále zabývala návrhem na jmenování doc. Ing. Valérie Messingerové, CSc.,
docentky katedry lesní těžby a mechanizace na Lesnické fakultě Technické univerzity Zvolen
profesorem pro obor „Technika v lesním hospodářství a zpracování dřeva“.
Návrh včetně odborného životopisu kandidáta uvedla doc. Tichá, doplnila informaci o průběhu
jednání před vědeckou radou FLE ČZU v Praze.
Doc. Messingerová pronesla prezentaci na téma „ koncepce vědecké práce a vzdělávání v oboru
Technika v lesním hospodářství a zpracování dřeva“.
Prezentaci následovala krátká diskuse, doc. Messingerová zodpověděla položené dotazy, týkající
se lesní těžby v horských terénech a možností její „robotizace“ v budoucnosti.
Výsledky tajného hlasování:
Počet členů VR
Přítomno dle prezenční listiny
Vydáno hlasovacích lístků
Odevzdáno hlasů
kladných
záporných
neplatných
zdrželo se

39
33
33
22
6
5
0
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Závěr: na základě výsledků tajného hlasování vědecká rada ČZU v Praze souhlasí se jmenováním doc. Messingerové profesorem pro obor „Technika v lesním hospodářství a zpracování
dřeva“.
Vědecké radě ČZU byl též předložen návrh na jmenování doc. Ing. Radimíra Novotného, CSc.,
docenta a vedoucího katedry staveb Fakulty lesnické a environmentální ČZU v Praze
profesorem pro obor „Technika v lesním hospodářství a zpracování dřeva“.
Návrh včetně odborného životopisu kandidáta uvedla doc. Tichá, prof. Gross jako předseda
hodnotící komise doplnil informaci o průběhu jednání před vědeckou radou FLE ČZU v Praze.
Doc. Novotný přednesl přednášku na téma výsledky vědecké a pedagogické práce v oboru
Technika v lesním hospodářství a zpracování dřeva.
Výsledky tajného hlasování:
Počet členů VR
Přítomno dle prezenční listiny
Vydáno hlasovacích lístků
Odevzdáno hlasů
kladných
záporných
neplatných
zdrželo se

39
34
34
22
6
6
0

Závěr: na základě výsledků tajného hlasování vědecká rada ČZU v Praze souhlasí se
jmenováním doc. Novotného profesorem pro obor „Technika v lesním hospodářství a zpracování
dřeva“.

Vědecké radě ČZU byl předložen návrh na jmenování doc. Ing. Antonína Stratila, DrSc.,
pracovníka Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, profesorem pro obor „Obecná
zootechnika“.
Návrh včetně odborného životopisu kandidátky uvedla doc. Tichá, prof. Jílek doplnil informaci o
průběhu jednání před vědeckou radou FAPPZ ČZU v Praze.
Doc. Stratil seznámil vědeckou radu ČZU v Praze s prezentací na téma koncepce vědecké a
pedagogické práce.
V diskusi k prezentaci vystoupili prof. Kobliha, prof. Svatoš. Doc. Stratil zodpověděl jejich
dotazy.
Výsledky tajného hlasování:
Počet členů VR
Přítomno dle prezenční listiny
Vydáno hlasovacích lístků
Odevzdáno hlasů
kladných
záporných
neplatných
zdrželo se

39
34
34
31
2
1
0
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Závěr: na základě výsledků tajného hlasování vědecká rada ČZU v Praze souhlasí se
jmenováním doc. Stratila profesorem pro obor „Obecná zootechnika“.

Vědecká rada se nakonec zabývala návrhem na jmenování doc. RNDr. Stanislava Vacka,
DrSc., docenta katedry pěstování lesů Fakulty lesnické a environmentální ČZU profesorem pro
obor „Pěstování lesů“.
Návrh včetně odborného životopisu kandidáta a informaci o průběhu jednání před vědeckou
radou FLE ČZU v Praze uvedla doc. Tichá, doplnil prof. Podrázský.
Doc. Vacek pronesl prezentaci na téma vědecká a pedagogická práce v oboru Pěstování lesů.
Výsledky tajného hlasování:
Počet členů VR
Přítomno dle prezenční listiny
Vydáno hlasovacích lístků
Odevzdáno hlasů
kladných
záporných
neplatných
zdrželo se

39
34
34
30
2
2
0

Závěr: na základě výsledků tajného hlasování vědecká rada ČZU v Praze souhlasí se
jmenováním doc. Vacka profesorem pro obor „Pěstování lesů“.
Ad 4– Různé
Prof. Hron seznámil členy vědecké rady s návrhem vědecké rady Fakulty lesnické a
environmentální ČZU v Praze jmenovat dr. Daga Lindgrena čestným profesorem pro obor
„Pěstování lesů“. Prof. Podrázský přednesl stručný životopis dr. Lindgrena, seznámil vědeckou
radu s jeho vědeckou a pedagogickou prací. Návrh na jmenování podpořili prof. Kobliha a prof.
Kovář, zdůraznili nadstandardní spolupráci dr. Lindgrena s ČZU.
Výsledky tajného hlasování o návrhu na jmenování dr. Lindgrena čestným profesorem:
Počet členů VR
Přítomno dle prezenční listiny
Vydáno hlasovacích lístků
Odevzdáno hlasů
kladných
záporných
neplatných
zdrželo se

39
34
34
31
1
2
0

Závěr: na základě výsledků tajného hlasování vědecká rada ČZU v Praze souhlasí se
jmenováním dr. Daga Lindgrena čestným profesorem pro obor „Pěstování lesů“.
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Prof. Hron seznámil členy vědecké rady s plánovanými termíny dalších zasedání vědecké rady:
15.5. 2006 - slavnostní vědecká rada (předání diplomů docentům a absolventům DSP)
12.9. 2006 - slavnostní vědecká rada k 100. výročí ČZU
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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