ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VĚDECKÉ RADY ČZU V PRAZE
dne 29.10.2007

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. Zdeňka Wittlingerová, CSc., 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. Karel
Pokorný, CSc., prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., prof. Ing. Pavel Pech, CSc.,
prof. Ing. Jaroslav Kobliha, CSc., doc. Ing. Tomáš Doucha, prof. Ing. Mikuláš
Látečka, PhD., 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., doc. Ing. Petr
Zahradník, CSc., Ing. Jan Veleba, prof. Ing. Richard Hindls, CSc., doc. Ing.
Václav Vinš, CSc., prof. Ing. Jiří Petr, DrSc., prof. Ing. Josef Gross, CSc.,prof.
Ing. Karel Voříšek, CSc.,

Omluveni:

prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr.h.c., Ing. Karel Tureček, doc. Ing. Jiří Volf,
CSc., prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Koncepce e-learningu
Vyhodnocení ankety studentů
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 21.5.2007 byl přijat bez připomínek.

Ad 1,2 –Koncepce e-learningu, Vyhodnocení ankety studentů
Oba body spojil v krátkém (cca 12 minutovém) úvodním slovu prof. Havlíček. S podporou
dokumentu Dlouhodobý záměr rozvoje ČZU v Praze uvedl do souvislosti nástroje pro rozvoj elearningu (zejména jednotnou platformu moodle) a zajištění kvality výuky s využitím zpětné
vazby získané formou ankety mezi absolventy ČZU v Praze.

V diskusi vystoupili:
• Prof. M. Slavík s tématem dalších průzkumů názorů mezi stávajícími studenty na
univerzitě a postupným zaváděním systému kontroly kvality vzdělávání, který postupně
od ČZU v Praze přejímají partnerské univerzity sdružené v Evropské lize univerzit.
• Prof. J. Petr s dotazem ke stanovisku vedení univerzity k různým systémům hodnocení
vysokých škol.
• Prof. J. Gross s dotazem směřujícím ke zjišťování názorů mezi zaměstnavateli
absolventů ČZU v Praze.
• Prof. J. Havlíček s doplňující poznámkou o opakované anketě mezi absolventy rok po
ukončení studia se zaměřením na zaměstnanost a potřebné kompetence pro výkon
povolání.
• Prof. P. Kovář s doplňující informací, která dokumentuje kvalitu vzdělávání na ČZU
v Praze: vyrovnaný poměr přijíždějících a odjíždějících studentů v rámci studentských
mobilit.
K jednotlivým námětům a dotazům zaujal stanovisko rektor a doplnil informace o umístění ČZU
v Praze v rámci národních srovnávacích žebříčků.

Ad 3 – Řízení ke jmenování profesorem
Vědecké radě ČZU byl předložen návrh na jmenování doc. Ing. Libuše Svatošové, CSc.,
docentky katedry statistiky PEF ČZU v Praze, profesorem pro obor „Systémové inženýrství“
Návrh včetně odborného životopisu kandidátky uvedla doc. Tichá a přidala informaci o průběhu
jednání před vědeckou radou PEF ČZU v Praze, kterou dále doplnil prof. Havlíček .
Doc. Svatošová seznámila formou krátké prezentace vědeckou radu ČZU v Praze s koncepcí
vědecké a pedagogické práce v oboru Systémové inženýrství.
V diskusi vystoupili prof. Pokorný, prof. Brabenec a prof. Hrabánková.
Za skrutátory pro hlasování o návrhu 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
36
36
30
4
2
0

Závěr: na základě výsledků tajného hlasování vědecká rada ČZU v Praze souhlasí se
jmenováním doc. Svatošové profesorem pro obor „Systémové inženýrství“.
Vědecké radě ČZU byl předložen návrh na jmenování doc. Ing. Martina Libry, CSc.,
docenta katedry fyziky TF ČZU, profesorem pro obor „Energetika“
Návrh včetně odborného životopisu kandidáta uvedla doc. Tichá a přidala informaci o průběhu
jednání před vědeckou radou TF ČZU v Praze, kterou dále doplnil prof. Adamovský a prof.
Klíma.
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Doc. Libra seznámil formou krátké prezentace vědeckou radu ČZU v Praze s koncepcí vědecké a
pedagogické práce v oboru Energetika.
V diskusi vystoupili pánové Havrland, Slavík, Šťastný, Vrana a Balík, v neveřejné části diskuse
pínové Klíma a Pastorek.
Za skrutátory pro hlasování o návrhu na jmenování profesorem byli navrženi a zvoleni pánové
prof. Brabenec a prof. Milan Slavík.
“ 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
36
36
33
3
0
0

Závěr: na základě výsledků tajného hlasování vědecká rada ČZU v Praze souhlasí se
jmenováním doc. Libry profesorem pro obor „Energetika“.
Vědecké radě ČZU byl předložen návrh na jmenování doc. RNDr. Ing. Františka Kocourka,
CSc., ředitele Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., profesorem pro obor „Ochana
rostlin“
Návrh včetně odborného životopisu kandidáta uvedla doc. Tichá a přidala informaci o průběhu
jednání před vědeckou radou FAPPZ ČZU v Praze, kterou dále doplnil prof. Táborský a prof.
Jílek
Doc. Kocourek seznámil formou krátké prezentace vědeckou radu ČZU v Praze s koncepcí
vědecké a pedagogické práce v oboru Ochrana rostlin.
V diskusi vystoupili pánové Šťastným Zahradník, Petr a Hlušek.
Za skrutátory pro hlasování o návrhu na jmenování profesorem byli navrženi a zvoleni pánové
prof. Brabenec a prof. Milan Slavík.
“ 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
36
36
33
0
3
0

Závěr: na základě výsledků tajného hlasování vědecká rada ČZU v Praze souhlasí se
jmenováním doc. Kocourka profesorem pro obor „Ochrana rostlin“.
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Vědecké radě ČZU byl předložen návrh na jmenování doc. Ing. Vladimíra Jurči, CSc.,
docenta katedry jakosti a spolehlivosti strojů TF ČZU, profesorem pro obor „Technologie a
mechanizace zemědělství “
Návrh včetně odborného životopisu kandidáta uvedla doc. Tichá a přidala informaci o průběhu
jednání před vědeckou radou TF ČZU v Praze, kterou dále doplnil prof. Kavka a prof. Klíma
Doc. Jurča seznámil formou krátké prezentace vědeckou radu ČZU v Praze s koncepcí vědecké a
pedagogické práce v oboru Technologie a mechanizace zemědělství.
Za skrutátory pro hlasování o návrhu na jmenování profesorem byli navrženi a zvoleni pánové
prof. Brabenec a prof. Milan Slavík.
esnická 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
36
35
31
3
1
0

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

Vědecké radě ČZU byl předložen návrh na jmenování doc. Ing. Vladimíra Rataje, CSc.,
docenta Slovenské poľnohospodárské univerzity v Nitre, profesorem pro obor „Technologie a
mechanizace zemědělství “
Návrh včetně odborného životopisu kandidáta uvedla doc. Tichá a přidala informaci o průběhu
jednání před vědeckou radou TF ČZU v Praze, kterou dále doplnil prof. prof. Kavka.
Doc. Rataj seznámil formou krátké prezentace vědeckou radu ČZU v Praze s koncepcí vědecké a
pedagogické práce v oboru Technologie a mechanizace zemědělství.
V diskusi vystoupil profesor Brabenec.
Za skrutátory pro hlasování o návrhu 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
36
34
29
3
2
0

Závěr: na základě výsledků tajného hlasování vědecká rada ČZU v Praze souhlasí se
jmenováním doc. Rataj profesorem pro obor „Technologie a mechanizace zemědělství“.
4

Ad 4– Různé

Prof. Hron informoval VR o návrhu děkana TF prof. Klímy jmenovat čestnými profesory pro
obor „Technika mechanizace zemědělství“ :
Prof. Richard J. Godwin, PhD., FREng, C.Eng.
Prof. Naoki Sakurai, PhD.
Členové VR ČZU byli seznámeni se životopisy navržených a s přehledem jejich publikační
činnosti.
V souladu s předpisem o jmenování čestných profesorů rektor ČZU prof. Hron po souhlasném
stanovisku VR (vyjádřeném hlasováním aklamací) rozhodl, že navrženým kandidátům bude titul
„čestný profesor“ udělen.
Prof. Hron dále informoval o návrhu děkana PEF prof. Svatoše jmenovat profesorem in
memoriam pana Ing. Jana Havla, DrSc.
Členové VR ČZU byli seznámeni se životopisem Ing. Havla a s podrobným zdůvodněním
návrhu.
V souladu s předpisem o jmenování profesorem in memoriam rektor ČZU prof. Hron po
souhlasném stanovisku VR (vyjádřeném hlasováním aklamací) rozhodl, že Ing. Janu Havlovi,
DrSc. bude titul „profesor in memoriam“ udělen.

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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