Zápis ze zasedání Vědecké rady Masarykovy univerzity 9. října 2018
Číslo jednací: MU-VR/60367/2018/693314/ÚVT-3

Přítomni: dle prezenční listiny
V úvodu zasedání rektor MU doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., poděkoval za jednání per rollam, které
proběhlo v termínu od 5. do 11. září 2018 a týkalo se návrhu Plánu realizace dlouhodobého záměru
MU na rok 2019. Komentáře, které z jednání per rollam vzešly, byly projednány vedením MU.
1) Představení nové členky Vědecké rady MU
Prorektor pro výzkum MU prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., připomněl, že rektor se souhlasem
Akademického senátu MU jmenoval k 1. únoru 2018 novou členku Vědecké rady MU,
profesorku Karfíkovou, která se z důvodu několikaměsíčního pobytu v zahraničí nemohla účastnit
minulých dvou zasedání. Prorektor Dvořák novou členku přivítal a krátce představil, rektor Bek paní
profesorce předal jmenovací dekret.
2) Kvalifikační řízení
Návrh na jmenování doc. PhDr. Michala Kubáta, Ph.D., profesorem v oboru Politologie.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Fakulty sociálních studií MU na jmenování
doc. PhDr. Michala Kubáta, Ph.D., docenta Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, profesorem
v oboru Politologie.
Návrh přednesl předseda hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D.,
LL.M. Uchazeč poté členům Vědecké rady MU představil svoji koncepci vědecké a pedagogické práce.
V průběhu následné veřejné rozpravy bylo uchazeči položeno několik doplňujících dotazů. Následovala
neveřejná část jednání a tajné hlasování o návrhu na jmenování profesorem.
Závěr: Vědecká rada MU navrhuje jmenovat doc. PhDr. Michala Kubáta, Ph.D., profesorem. Návrh
bude předložen ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy.
____
Návrh na jmenování doc. MUDr. Ondřeje Ludky, Ph.D., profesorem v oboru Vnitřní lékařství.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Lékařské fakulty MU na jmenování
doc. MUDr. Ondřeje Ludky, Ph.D., docenta Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, profesorem
v oboru Vnitřní lékařství.
Návrh přednesla předsedkyně hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. MUDr. Lenka
Špinarová, Ph.D., FESC. Uchazeč poté členům Vědecké rady MU představil svoji koncepci vědecké a
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pedagogické práce. V průběhu následné veřejné rozpravy bylo uchazeči položeno několik doplňujících
dotazů. Následovala neveřejná část jednání a tajné hlasování o návrhu na jmenování profesorem.
Závěr: Vědecká rada MU navrhuje jmenovat doc. MUDr. Ondřeje Ludku, Ph.D., profesorem. Návrh
bude předložen ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy.
____
Návrh na jmenování Martina Scheringera, Dr. sc. nat., profesorem v oboru Chemie životního
prostředí.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Přírodovědecké fakulty MU na jmenování
Martina Scheringera, Dr. sc. nat., předního pracovníka v Centru pro výzkum toxických látek
v prostředí Přírodovědecké fakulty MU, profesorem v oboru Chemie životního prostředí.
Návrh přednesla předsedkyně hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. RNDr. Jana Klánová,
Ph.D. Uchazeč poté členům Vědecké rady MU představil svoji koncepci vědecké a pedagogické práce.
V průběhu následné veřejné rozpravy bylo uchazeči položeno několik doplňujících dotazů. Následovala
neveřejná část jednání a tajné hlasování o návrhu na jmenování profesorem.
Závěr: Vědecká rada MU navrhuje jmenovat Martina Scheringera, Dr. sc. nat., profesorem. Návrh bude
předložen ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy.
____
Návrh na jmenování doc. RNDr. Jaromíra Leichmanna, Dr. rer. nat., profesorem v oboru
Geologické vědy.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Přírodovědecké fakulty MU na jmenování
doc. RNDr. Jaromíra Leichmanna, Dr. rer. nat., docenta Přírodovědecké fakulty MU, profesorem
v oboru Geologické vědy.
Návrh přednesl předseda hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc.
Uchazeč poté členům Vědecké rady MU představil svoji koncepci vědecké a pedagogické práce. V
průběhu následné veřejné rozpravy bylo uchazeči položeno několik doplňujících dotazů. Následovala
neveřejná část jednání a tajné hlasování o návrhu na jmenování profesorem.
Závěr: Vědecká rada MU navrhuje jmenovat doc. RNDr. Jaromíra Leichmanna, Dr. rer. nat.,
profesorem. Návrh bude předložen ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy.
____
3) Akreditace oborů habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem
Prorektor Dvořák vyzval zástupce Lékařské fakulty MU a Ekonomicko-správní fakulty MU, aby
seznámili členy vědecké rady se žádostmi o akreditace oborů, které mají zájem předložit Národnímu
akreditačnímu úřadu. Po představení žádostí následovala veřejná rozprava a hlasování o záměru.
Závěr: Vědecká rada MU schválila záměr předložit Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké
školství žádosti o akreditace oboru habilitačních řízení Finance a oborů habilitačních řízení a řízení ke
jmenování profesorem Neurovědy, Ekonomie, a Podniková ekonomika a management.
____
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4) Etická komise pro výzkum MU – nominace nových členů
Prorektor Dvořák krátce představil kontext nominací a představil nominované na členství v Etické
komisi pro výzkum MU: Mgr. Tomáše Vencúrika, Ph.D., a Mgr. Annu Zemandlovou, Ph.D. Následovala
veřejná rozprava a hlasování o nominacích.
Závěr: Vědecká rada MU schválila návrh na jmenování Mgr. Tomáše Vencúrika, Ph.D. a Mgr. Anny
Zemandlové, Ph.D. členy Etické komise pro výzkum MU.
5) Rada pro vnitřní hodnocení MU – nominace nových členů
Prorektor Dvořák vyzval Mgr. Michala Bulanta, Ph.D., prorektora pro studium a informační technologie,
aby krátce uvedl kontext nominací a představil nominované. Návrh na jmenování doc. Mgr. Světlany
Hanušové, Ph.D., podává rektorovi MU Vědecká rada MU, návrh na jmenování doc. RNDr. Josefa
Tomandla, Ph.D., a Karla Dolečka podává rektorovi MU Akademický senát MU a návrh na jmenování
doc. PaedDr. Emanuela Hurycha, Ph.D. podává sám rektor. Následovala veřejná rozprava o všech
návrzích a následně hlasování o návrhu na jmenování doc. Hanušové.
Závěr: Vědecká rada MU navrhuje rektorovi MU jmenovat doc. Mgr. Světlanu Hanušovou, Ph.D.,
členkou Rady pro vnitřní hodnocení MU.
6) Návrhy ocenění
Pan prorektor uvedl kontext návrhů rektora MU na udělení Zlatých medailí MU v souvislosti s oslavami
100. výročí založení univerzity. Poté předal slovo panu rektorovi, který nominované krátce představil.
Následovala veřejná rozprava a hlasování o jednotlivých návrzích.
Závěr: Vědecká rada MU schvaluje návrhy na udělení Zlaté medaile MU prof. Fialovi, prof. Mičietovi,
prof. Medkovi a doc. Račanskému. Vědecká rada MU schvaluje návrh na udělení Velké zlaté medaile
MU Andreji Kiskovi.
7) Různé
Rektor na závěr zasedání v rámci bodu Různé informoval členy vědecké rady o blížících se akcích
v souvislosti s oslavami stého výročí založení univerzity a pozval je na nejbližší z nich, slavnostní
brněnskou premiéru snímku Hovory s TGM v Univerzitním kině Scala, uváděnou 28. října 2019
k výročí vzniku Československa. Rektor také avizoval, že na příštím zasedání budou členové vědecké
seznámeni s detailním harmonogramem oslav stého výročí založení univerzity.
Následující zasedání v podzimním semestru 2018 je plánováno na 27. listopadu 2018.
Zapsala: Mgr. Tereza Dvořáková
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Schválil: doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
předseda Vědecké rady MU

3

