Zápis ze zasedání Vědecké rady Masarykovy univerzity 27. listopadu 2018
Číslo jednací: MU-VR/60368/2018/693315/ÚVT-4

Přítomni: dle prezenční listiny
V úvodu zasedání rektor MU doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., členy vědecké rady informoval o rezignaci
prof. Putny na členství ve Vědecké radě MU ze zdravotních důvodů.
Dále rektor oznámil záměr konat v jarním semestru 2019 tři zasedání. První se uskuteční již
5. února 2019, druhé 26. března 2019 a třetí 28. května 2019. Rektor vyzval členy vědecké rady, aby
potvrdili
možnost
zúčastnit
se
únorového
zasedání
(Mgr.
Tereze
Dvořákové,
tdvorakova@rect.muni.cz).
1) Kvalifikační řízení
Návrh na jmenování doc. PhDr. Rudolfa Krajíce, CSc., profesorem v oboru Archeologie pravěku
a středověku.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Filozofické fakulty MU na jmenování
doc. PhDr. Rudolfa Krajíce, CSc., docenta Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích, profesorem v oboru Archeologie pravěku a starověku.
Návrh přednesl předseda hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. Mgr. Jiří Macháček, 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 doc. PhDr. Rudolfa Krajíce, CSc., profesorem. Návrh
bude předložen ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy.
____
Návrh na jmenování doc. PhDr. Bohumila Fořta, Ph.D., profesorem v oboru Česká literatura.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Filozofické fakulty MU na jmenování
doc. PhDr. Bohumila Fořta, Ph.D., docenta Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, profesorem
v oboru Česká literatura.
Návrh přednesl předseda hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. PhDr. Petr Kyloušek, 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. PhDr. Bohumila Fořta, Ph.D., profesorem. Návrh
bude předložen ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy.
____
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Návrh na jmenování doc. PhDr. Tomáše Katrňáka, Ph.D., profesorem v oboru Sociologie.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Fakulty sociálních studií MU na jmenování
doc. PhDr. Tomáše Katrňáka, Ph.D., docenta Fakulty sociálních studií MU, profesorem v oboru
Sociologie.
Návrh přednesl předseda hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. PhDr. Ladislav Rabušic,
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. PhDr. Tomáše Katrňáka, Ph.D., profesorem. Návrh
bude předložen ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy.
____
Návrh na jmenování doc. Mgr. Vítězslava Bryji, Ph.D., profesorem v oboru Fyziologie živočichů.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Přírodovědecké fakulty MU na jmenování
doc. Mgr. Vítězslava Bryji, Ph.D., docenta Přírodovědecké fakulty MU, profesorem v oboru Fyziologie
živočichů.
Návrh přednesl předseda hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. RNDr. Alois Kozubík, 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. Mgr. Vítězslava Bryju, Ph.D., profesorem. Návrh
bude předložen ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy.
____
2) Akreditace oborů habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem
Prorektor Dvořák vyzval zástupce Filozofické fakulty MU a Lékařské 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 předložit žádosti
Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství.
Závěr: Vědecká rada MU schválila záměr předložit Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké
školství žádosti o akreditace oborů habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem Archeologie
pravěku a středověku, Historie - české dějiny, Historie - obecné dějiny, Pomocné vědy historické,
Psychologie a Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury, Anesteziologie, intenzivní medicína
a algeziologie a Otorinolaryngologie.
____
3) Návrhy ocenění
Prorektor Dvořák uvedl kontext návrhů na udělení Zlatých medailí MU, Stříbrných medailí MU a
čestných doktorátů MU v souvislosti s oslavami 100. výročí založení univerzity. Poté vyzval ke krátké
prezentaci jednotlivých návrhů fakult jejich zástupce. Následně osobně představil návrhy
vysokoškolských ústavů CEITEC a ÚVT. Poté předal slovo panu rektorovi, který představil svůj návrh
na udělení čestného doktorátu MU. Následovala veřejná rozprava a na závěr hlasování
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o návrzích. V souladu s jednacím řádem Vědecké rady MU její členové přijali návrh rektora hlasovat o
všech navržených oceněních současně.
Závěr: Vědecká rada MU schvaluje návrhy na udělení Zlatých medailí MU, Stříbrných medailí MU a
čestných doktorátů MU v souvislosti s oslavami 100. výročí založení univerzity.
4) Různé
Prorektorka pro vnější vztahy MU doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D., prezentovala harmonogram
Oslav 100. výročí založení MU.
Na jarní semestr 2019 jsou zasedání plánována na 5. února, 26. března a 28. května 2019. Rektor
znovu vyzval členy vědecké rady, aby potvrdili možnost zúčastnit se únorového zasedání (Mgr. Tereze
Dvořákové, tdvorakova@rect.muni.cz).
Zapsala: Mgr. Tereza Dvořáková
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Schválil: doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
předseda Vědecké rady MU
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