ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VĚDECKÉ RADY ČZU V PRAZE
dne 21.5.2007

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. 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.
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. Jaroslav Hlušek,CSc.,
prof. Ing. Richard Hindls, 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., Ing. Zdeněk
Pastorek, CSc., prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc., 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. Ing. Ivan Vrana, DrSc., prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD., prof. Ing.
Magdalena Hrabánková, CSc., Ing. Karel Tureček, doc. Ing. Jiří Volf, CSc.,
Ing. Jan Veleba
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Program jednání VR ČZU v Praze:
1. Zpráva o činnosti
2. Řízení ke jmenování profesorem
3. 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 11.12.2006 byl přijat bez připomínek.

Ad 1 –Zpráva o činnosti
Rektor ČZU prof. Hron přednesl zprávu o činnosti univerzity v roce 2006.
Zpráva vychází z podkladů, které byly připravovány pro výroční zprávu o činnosti předkládanou
MŠMT. Výroční zpráva o činnosti za rok 2006 je k dispozici na webových stránkách ČZU,
v rubrice Výroční zprávy o činnosti.

Ad 2 – Řízení ke jmenování profesorem
Vědecké radě ČZU byl předložen návrh na jmenování doc. RNDr. Lubomíra Hanela, CSc.,
pracovníka Pedagogické fakulty UK, profesorem pro obor „Ekologie“
Návrh včetně odborného životopisu kandidáta uvedla doc. Tichá a přidala informaci o průběhu
jednání před vědeckou radou FLE ČZU v Praze, kterou dále doplnil prof. Šťastný.
Doc. Hanel seznámil formou krátké prezentace vědeckou radu ČZU v Praze s koncepcí vědecké
a pedagogické práce v oboru Ekologie.
V diskusi vystoupili prof. Kozák, prof. Petr, prof. Brabenec, prof. Gross a prof. Janeček, jejich
dotazy kandidát zodpověděl. Jmenování pak podpořil prof. Podrázský.
Za skrutátory pro hlasování o návrhu 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
33
33
26
3
4
-

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

Ad 3– Různé
Prof. Hron seznámil členy VR se seznamem osob navržených k ocenění medailemi ČZU (zlatou,
stříbrnou, bronzovou, pamětní a medailí ke 200 letům vysokého zemědělského učení v Čechách).
Celkem bude uděleno 70 medailí v roce 2007. VR navržená ocenění schválila.
Dalším projednávaným bodem byl Řád pro udělování čestných titulů a medailí ČZU v Praze.
Z diskuse vyplynul požadavek na vytvoření verze tohoto předpisu v anglickém jazyce a doplnění
zkratek titulů, které jsou jednotliví nositelé oprávněni užívat. VR předpis, s podmínkou doplnění
výše uvedeného, schválila.
Následovalo projednání předpisu Jednotná pravidla pro jmenování docentů a profesorů na ČZU
v Praze. Bod uvedla doc. Tichá s tím, že materiál je výsledkem více než roční debaty
v akademické obci. Po schválení bude platný pro habilitační řízení a řízení ke jmenování
profesorem s účinností od 1.9.2007.
V diskusi vyslovil prof. Pokorný požadavek na doplnění seznamu oborů, ve kterých je ČZU
oprávněna vést habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, popř. upravení předpisu tak,
aby tento seznam v něm nebyl uveden jako příloha, ale mohl být aktualizován dle potřeby mimo
tento předpis.
Prof. Majerová si vyžádala ujištění, že v bodu D – uznání vědeckou komunitou se uvádí veškerá
členství/předsednictví, atd. u uchazeče, ne jen právě aktuální.
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Prof. Svatoš jako děkan PEF vyjádřil postoj fakulty k projednávanému předpisu – většinový
názor na PEF je kritický, proto nemůže předpis podpořit.
VR hlasováním schválila předložený předpis (z 31 přítomných 29 hlasů pro, 1 proti, 1 se zdržel).
Prof. Milan Slavík předložil VR výběr z akreditačního spisu – žádosti o akreditaci studijního
programu Specializace v pedagogice 7507-R, pro bakalářské studium.
Přítomní členové VR v diskusi vyjádřili své připomínky k projednávanému materiálu a následně
byl dokument z jednání stažen s žádostí o přepracování.

Prof. Hron poděkoval všem členům VR za účast na jednání a pozval je na navazující odpolední
slavnostní zasedání VR ČZU v aule ČZU, na kterém budou předány diplomy docentům,
doktorům (Ph.D.) a absolventům studia MBA.

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

zapsala: Ing. Prázová
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