ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VĚDECKÉ RADY ČZU V PRAZE
dne 31.3.2008

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. Josef Kozák, DrSc., 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. RNDr. Karel Šťastný, CSc., prof. Ing. Pavel Pech, CSc., prof. Ing. Jaroslav
Kobliha, CSc., doc. Ing. Tomáš Doucha, 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. RNDr.
Vladimír Bejček, CSc.,.prof. Ing. Josef Gross, CSc.,prof. Ing. Karel Voříšek,
CSc.,

Omluveni:

dr.h.c., Ing. Karel Tureček, doc. Ing. Jiří Volf, CSc., prof. Ing. Mikuláš Látečka,
PhD., prof. Ing. Karel Pokorný, CSc.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Zpráva o činnosti
Hodnocení VaV
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 29.10.2007 byl přijat bez připomínek.

Ad 1 – Zpráva o činnosti
Prof. Hron sdělil členům VR, že kompletní zpráva o činnosti je již připravena, ale protože
podléhá schválení AS ČZU, nemůže být zatím uvolněna. V případě zájmu bude k dispozici hned
po projednání AS ČZU.
Tento bod doplnil svým materiálem prof. Havlíček. Informoval VR o problematice Evropského
systému kvalifikací (EQF – European Qualification Frame), který byl schválen Evropským
parlamentem v říjnu 2007.

Struktura EQF je systémem 8 referenčních úrovní: úroveň 1-5: kvalifikace po ÚSO vzdělání,
úroveň 6-8: Bc, MSc, PhD. (tato úroveň souvisí úzce s Boloňským procesem).
V roce 2012 všechna nová kvalifikační osvědčení, diplomy a doklady Europassu vydávané
příslušnými orgány budou obsahovat jasný odkaz na příslušnou úroveň EQF.
ČR se právně zavázala k vytvoření rámce explicitně spojeného s EQF. V současné době MŠMT
vydalo vyhlášku k EQF – vytváří se Národní soustava kvalifikací.
Více informací např. na http://www.narodni-kvalifikace.cz .

Ad 2 – Hodnocení VaV
Členové VR obdrželi s pozvánkou kompletní materiál „Hodnocení vědeckovýzkumné činnosti
na ČZU v Praze za rok 2007“. Stručný výtah z tohoto materiálu presentovala doc. Tichá.
V diskusi navrhla doc. Skřivanová do budoucna použití ukazatele „finanční prostředky na 1
pracovníka VaV“, který by pomohl ještě lépe interpretovat výsledky jednotlivých pracovišť.
Prof. Hron ujistil, že pro interní potřeby hodnocení VaV je tento již ukazatel používán.

Ad 3 – Řízení ke jmenování profesorem
Vědecké radě ČZU byl předložen návrh na jmenování doc. RNDr. PhDr. Antonína Slabého,
CSc., docenta katedry informatiky a kvantitativních metod Fakulty informatiky a managementu
Univerzity Hradec Králové, profesorem pro obor „Informační management“
Návrh včetně odborného životopisu kandidáta uvedla doc. Tichá a přidala informaci o průběhu
jednání před vědeckou radou PEF ČZU v Praze, kterou dále doplnil prof. Vrana a děkan prof.
Svatoš.
Doc. Slabý seznámil formou krátké prezentace vědeckou radu ČZU v Praze s koncepcí vědecké a
pedagogické práce v oboru Informační management.
V diskusi vystoupili prof. Klíma, prof. Kozák s podpůrnými stanovisky.
Za skrutátory pro hlasování o projednávaných návrzích na jmenování profesorem byli navrženi a
zvoleni pánové prof. Brabenec a prof. Blahovec.
“ 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
35
35
30
2
3
0

Závěr: na základě výsledků tajného hlasování vědecká rada ČZU v Praze souhlasí se
jmenováním doc. Slabého profesorem pro obor „Informační management“.
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Vědecké radě ČZU byl předložen návrh na jmenování doc. Ing. Ivy Langrové, CSc.,
docentky katedry zoologie a rybářství FAPPZ ČZU v Praze, profesorem pro obor „Aplikovaná
zoologie“
Návrh včetně odborného životopisu kandidátky uvedla doc. Tichá a přidala informaci o průběhu
jednání před vědeckou radou FAPPZ ČZU v Praze, kterou dále doplnil prof. Jílek .
Doc. Langrová seznámila formou krátké prezentace vědeckou radu ČZU v Praze s koncepcí
vědecké a pedagogické práce v oboru Aplikovaná zoologie.
V diskusi vystoupili prof. Gross, prof. Hlušek, prof. Kozák a prof. Šťastný.
a lesnická hydrologie“ se zaměřením na hydrologii podzemních vod

Výsledky tajného hlasování:
Počet členů VR
39
Přítomno dle prezenční listiny
35
Vydáno hlasovacích lístků
34*
Odevzdáno hlasů
kladných
31
záporných
1
neplatných
2
zdrželo se
*Doc. Langrová je členkou VR ČZU a v tomto hlasování nehlasovala.
Závěr: na základě výsledků tajného hlasování vědecká rada ČZU v Praze souhlasí se
jmenováním doc. Langrové profesorem pro obor „Aplikovaná zoologie“.
Vědecké radě ČZU byl předložen návrh na jmenování doc. Ing. Mgr. Markéty Sedmíkové,
Ph.D., docentky katedry veterinárních disciplin FAPPZ ČZU, profesorem pro obor „Anatomie,
fyziologie a reprodukce hospodářských zvířat“
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. Voříšek.
Doc. Sedmíková seznámila formou krátké prezentace vědeckou radu ČZU v Praze s koncepcí
vědecké a pedagogické práce v oboru Anatomie, fyziologie a reprodukce hospodářských zvířat.
V diskusi návrh na jmenování podpořili děkan prof. Kozák a prof. Jílek.
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
35
35
33
0
2
0

Závěr: na základě výsledků tajného hlasování vědecká rada ČZU v Praze souhlasí se
jmenováním doc. Sedmíkové profesorem pro obor „Anatomie, fyziologie a reprodukce
hospodářských zvířat“.
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Ad 4– Různé
Prof. Hron informoval VR o návrhu děkana FLD prof. Podrázského jmenovat čestným doktorem
pro obor „ hospodářská úprava lesů“ prof. Dr. Hanse Pretzsche, prof.h.c., a dále o návrhu
děkana PEF prof. Svatoše jmenovat prof. dr. Wima J.M. Heijmana čestným profesorem pro
obor „Odvětvová ekonomika a management“ a prof. Éamona Lenihana, PhD. čestným
profesorem pro obor „Management“
Prof. Podrázský seznámil členy VR ČZU se životopisem prof. Pretzsche a s přehledem jeho
publikační činnosti.
Členové VR ČZU hlasováním aklamací podpořili jmenování prof. Pretzsche čestným doktorem.
Prof. Svatoš seznámil členy VR ČZU se životopisem prof. Heijmana a s přehledem jeho
publikační činnosti.
Členové VR ČZU hlasováním aklamací podpořili jmenování prof. Heijmana čestným
profesorem.
Dále prof. Svatoš seznámil členy VR ČZU se životopisem prof. Lenihana a s přehledem jeho
publikační činnosti.
Členové VR ČZU hlasováním aklamací podpořili jmenování prof. Lenihana čestným
profesorem.
V souladu s „Řádem pro udělování čestných titulů a medailí ČZU v Praze“ rektor ČZU prof.
Hron po souhlasném stanovisku VR rozhodl, že navrženým kandidátům budou tituly uděleny.

Prof. Hron informoval o termínu konání další VR ČZU a zároveň Slavnostní VR se jmenováním
čestných doktorů, čestných profesorů, předáním diplomů novým docentům a absolventům DSP
a kursů MBA. Bude se konat v pondělí 19. května 2008, odpolední část od 13.00 hod.
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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