ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VĚDECKÉ RADY ČZU V PRAZE
dne 25. 11. 2019

Přítomni:

prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr.h.c., doc. Ing. Jan Banout, Ph.D., prof. RNDr.
Vladimír Bejček, CSc., doc. Ing. Martin Hanel, Ph.D., prof. RNDr. Pavla
Hejcmanová, Ph.D., prof. Ing. Václav Hejnák, Ph.D., prof. Ing. David Herák,
Ph.D., prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c., prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc.,
prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D., prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr.h.c.,
prof. Ing. Iva Langrová, CSc., prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D., prof. Ing.
Róbert Marušák, PhD., doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D., prof. Ing. Miroslav
Müller, Ph.D., Ing. Martin Pelikán, Ph.D., doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D., prof.
Ing. Petr Sklenička, CSc., , prof. Ing. Josef Soukup, CSc., prof. Ing. Miroslav
Svatoš, CSc., prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., prof. Ing. Marek Turčáni,
PhD., doc. Ing. Petr Valášek, Ph.D., prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.,
Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., doc. Ing. Jan Chyský, CSc., prof. Dr. RNDr.
Oldřich Lapčík, prof. h. c., prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., Ing. Pavel
Sekáč, Ph.D., prof. RNDr. Antonín Slabý, CSc., prof. Ing. Ladislav Ševčík,
CSc., doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D.,.

Omluveni:

prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D., prof. Ing. Milan Slavík, CSc., doc. Ing.
Klaudia Halászová, PhD., prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, prof. Ing. Rudolf
Kropil, CSc., prof. Ing. Hana Machková, CSc., doc. Tomáš Machula, Ph.D.,
Th.D., prof. RNDr., Ing. Václav V. Marek, DrSc., dr.h.c., prof. Ing. Věra
Skřivanová, CSc., prof. Ing. Jan Váchal, CSc

Program jednání VR ČZU v Praze:
1. Zpráva o vědě a výzkumu na ČZU za rok 2018
2. Řízení ke jmenování profesorem
3. Různé

Rektor prof. Sklenička uvítal členy vědecké rady na jednání.
Ad 1 – Zpráva o vědě a výzkumu na ČZU za rok 2018
Materiál krátce uvedl prorektor prof. Vymazal, členové VR obdrželi tištěnou zprávu
o vědě a výzkumu na ČZU za rok 2018.
V diskusi vystoupili prof. Sklenička, prof. Hejnák, prof. Langrová.

Ad 2 –Řízení ke jmenování profesorem
Prof. Sklenička uvedl další bod jednání – řízení ke jmenování profesorem. Za skrutátory pro
hlasování o obou projednávaných návrzích na jmenování profesorem byli navrženi a aklamací
zvoleni prof. Herák a prof. Hejcmanová (xx hlasů pro, 3 se zdrželi).
Vědecké radě ČZU byl předložen návrh na jmenování doc. Ing. Martina Hanela, Ph.D.,
profesorem pro obor „Environmentální modelování“.
Návrh uvedl stručně prof. Vymazal, za komisi doplnil podrobnější a aktualizované
informace, včetně informace o průběhu řízení na FŽP a před vědeckou radou FŽP ČZU
v Praze, a přidal i podpůrné stanovisko ke jmenování její předseda prof. Ing. Michael
Komárek, Ph.D. Bylo konstatováno, že uchazeč splnil bodová kritéria daná pravidly pro
řízení ke jmenování profesorem.
Doc. Hanel seznámil formou prezentace vědeckou radu ČZU v Praze s koncepcí vědecké
a pedagogické práce v oboru Environmentální modelování. V diskusi uspokojivě zodpověděl
přednesené dotazy členů vědecké rady (prof. Vymazal).
V neveřejné části diskuse vystoupil s podpůrným stanoviskem děkan ing. Bejček, prof.
Sklenička.
Vod
Výsledky tajného hlasování:
Počet členů VR
43
Přítomno dle prezenční listiny
32
Vydáno hlasovacích lístků
31
Odevzdáno hlasů
kladných
30
záporných
1
neplatných
0
Doc. Hanel je členem VR ČZU a v tomto hlasování nehlasoval.
Závěr: na základě výsledků tajného hlasování vědecká rada ČZU v Praze souhlasí se
jmenováním doc. Ing. Martina Hanela, Ph.D., profesorem pro obor „Environmentální
modelování“. Uchazeč překročil bodová kritéria daná pravidly pro řízení ke jmenování
profesorem. VR prezentoval přednášku, ve které představil koncepci svého oboru v oblasti
pedagogické a vědecké práce. Ve vědecké rozpravě odpověděl na všechny položené otázky.
VR se proto usnesla, že uchazeč naplňuje všechny požadavky kladené na uchazeče v řízení
ke jmenování profesorem, a proto souhlasí s jeho jmenováním.
Vědecké radě ČZU byl předložen návrh na jmenování doc. Ing. Radima Váchy, Ph.D.,
ředitele Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i., profesorem pro obor
„Pedologie“.
Návrh uvedl prof. Vymazal, , za komisi doplnil, včetně informace o průběhu řízení na
FAPPZ a před vědeckou radou FAPPZ ČZU v Praze, podrobnější a aktualizované
informace její předseda prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr.h.c. Bylo konstatováno, že
uchazeč splnil bodová kritéria daná pravidly pro řízení ke jmenování profesorem.

Doc. Vácha seznámil formou prezentace vědeckou radu ČZU v Praze s koncepcí vědecké
a pedagogické práce v oboru Pedologie. V diskusi uspokojivě zodpověděl přednesené dotazy
členů vědecké rady (prof. Balík, prof. Lapčík, doc. Chyský).
V neveřejné části diskuse vystoupil s podpůrným stanoviskem prof. Langrová.
Výsledky tajného hlasování:
Počet členů VR
43
Přítomno dle prezenční listiny
33
Vydáno hlasovacích lístků
32
Odevzdáno hlasů
kladných
28
záporných
2
neplatných
2
Doc. Vácha je členem VR ČZU a v tomto hlasování nehlasoval.
Závěr: na základě výsledků tajného hlasování vědecká rada ČZU v Praze souhlasí se
jmenováním doc. Ing. Radima Váchy, Ph.D., profesorem pro obor „Pedologie“. Uchazeč
překročil bodová kritéria daná pravidly pro řízení ke jmenování profesorem. VR prezentoval
přednášku, ve které představil koncepci svého oboru v oblasti pedagogické a vědecké práce.
Ve vědecké rozpravě odpověděl na všechny položené otázky. VR se proto usnesla, že uchazeč
naplňuje všechny požadavky kladené na uchazeče v řízení ke jmenování profesorem, a proto
souhlasí s jeho jmenováním.
Ad 3 – Různé
Prorektor doc. Valášek seznámil členy VR se složením Mezinárodního evaluačního panelu
pro Hodnocení M17+ v segmentu vysokých škol. Informaci doplnil rektor prof. Sklenička.
Doc.Valášek uvedl informaci o rezignaci prof. Ing. Róberta Marušáka, PhD. na členství
v RVH. Prof. Turčáni přednesl nominaci nového člena RVH (nominuje VR ČZU) proděkana
Ing. Jana Kašpara, Ph.D. VR ČZU jednomyslně aklamací souhlasila s nominací Ing. Jana
Kašpara, Ph.D.
Prof. Sklenička přednesl návrh usnesení:
Na základě projednání VR ČZU bere na vědomí materiál
1. Zpráva o vědě a výzkumu na ČZU v Praze 2018
2. Mezinárodní evaluační panel
Na základě výsledků tajného hlasování VR ČZU v Praze souhlasí
1. se jmenováním doc. Ing. Martina Hanela, Ph.D., profesorem pro obor
„Environmentální modelování“
2. se jmenováním doc. Ing. Radima Váchy, Ph.D., profesorem pro obor
„Pedologie“, neboť

uchazeči překročili bodová kritéria daná pravidly pro řízení ke jmenování profesorem. Před
VR přednesli přednášku, ve které představili koncepci svého oboru v oblasti pedagogické a
vědecké práce. Ve vědecké rozpravě odpověděli na všechny položené otázky. VR se proto
usnesla, že uchazeči naplňují všechny požadavky kladené na uchazeče v řízení ke jmenování
profesorem, a proto souhlasí s jejich jmenováním.
Na základě výsledků hlasování VR ČZU v Praze souhlasí
1. s nominací nového člena RVH za VR ČZU, proděkana Ing. Jana Kašpara,
Ph.D., v souvislosti s rezignací prof. Marušáka na členství ve RVH

Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., v.r.
zapsala: Ing. Prázová

