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Zápis ze zasedání Vědecké rady Masarykovy univerzity 28. května 2019
Číslo jednací: MU-VR/138029/2018/780230/ÚVT-7

Přítomni: dle prezenční listiny
V úvodu zasedání prorektor Dvořák přivítal členky a členy vědecké na zasedání a předal slovo
rektorovi Bekovi, který poděkoval za projednání Výroční zprávy o činnosti Masarykovy
univerzity za rok 2018 a Dodatku ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality za rok 2018, které
proběhlo per rollam v termínu 26. dubna - 3. května 2019, a za obdržené připomínky.
1) Předání jmenovacího dekretu novému emeritnímu profesorovi MU

Prorektor Dvořák uvedl kontext změny procesu jmenování emeritních profesorů na MU, kteří byli
dosud jmenováni děkany jednotlivých fakult, avšak po dohodě s děkany byla tato praxe upravena
a od července 2018 emeritní profesory nově jmenuje na návrh děkana a se souhlasem vědecké
rady příslušné fakulty rektor.
Prorektor Dvořák dále informoval, že rektor na návrh děkana Lékařské fakulty MU prof. Bareše a
se souhlasem Vědecké rady LF MU k 1. červnu 2019 jmenoval emeritním profesorem MU
prof. Augustina Svobodu. Prof. Svoboda se mimořádně zasloužil o rozvoj Biologického ústavu LF
MU, v letech 1992-2005 působil ve funkci jeho přednosty a doposud se aktivně podílí na výuce a
dalších aktivitách ústavu a oborové rady Lékařské biologie. Rektor Bek předal prof. Svobodovi
jmenovací dekret.
2) Kvalifikační řízení
Návrh na jmenování doc. PhDr. Jany Perutkové, Ph.O., profesorkou v oboru Muzikologie.

Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Filozofické fakulty MU na jmenování
doc. PhDr. Jany Perutkové, Ph.O., docentky Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty MU,
profesorkou v oboru Muzikologie.
Návrh přednesl předseda hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. PhDr. Miloš Štědroň,
CSc. Uchazečka poté členům Vědecké rady MU představila svoji koncepci vědecké a pedagogické
práce. V průběhu následné veřejné rozpravy bylo uchazečce položeno několik doplňujících dotazů.
Následovala neveřejná část jednání a tajné hlasování o návrhu na jmenování profesorkou.
Závěr: Vědecká rada MU navrhuje jmenovat doc. PhDr. Janu Perutkovou, Ph.O., profesorkou.
Návrh bude předložen ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy.
Návrh na jmenování doc. MUDr. Martina Repka, Ph.D., profesorem v oboru Chirurgie.

Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Lékařské fakulty MU na jmenování
doc. MUDr. Martina Repka, Ph.O., docenta Lékařské fakulty MU, profesorem v oboru Chirurgie.
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Návrh přednesl předseda hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. MUDr. Zdeněk Kala,
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. MUDr. Martina Repka, Ph.O., profesorem. Návrh
bude předložen ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy.
Návrh na jmenování doc. Mgr. Martina Lysáka, Ph.O., DSc., profesorem v oboru Botanika.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Přírodovědecké fakulty MU na jmenování
doc. Mgr. Martina Lysáka, Ph.D., DSc., vedoucího výzkumné skupiny Středoevropského
technologického institutu, profesorem v oboru Botanika.
Návrh přednesl předseda hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. RNDr. Milan Chytrý,
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. Mgr. Martina Lysáka, Ph.O., DSc., profesorem.
Návrh bude předložen ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy.
Návrh na jmenování doc. RNDr. Zbyňka Zdráhala, Dr., profesorem v oboru Genomika a
proteomika.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Přírodovědecké fakulty MU na jmenování
doc. RNDr. Zbyňka Zdráhala, Dr., vedoucího výzkumné skupiny Středoevropského
technologického institutu, profesorem v oboru Genomika a proteomika.
Návrh přednesl předseda hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. RNDr. Jiří Fajkus, 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. Zbyňka Zdráhala, Dr., profesorem. Návrh
bude předložen ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy.
3) Akreditace oborů habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem
Prorektor Dvořák vyzval zástupce Fakulty sportovních studií MU a Právnické 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 neschválila záměr předložit Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké
školství žádost o akreditaci oboru řízení ke jmenování profesorem Kinantropologie.
Závěr: Vědecká rada MU schválila záměr předložit Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké
školství žádost o akreditaci oboru habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem Občanské
právo.
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4) Žádost Právnické fakulty MU
Prorektor Dvořák vyzval děkana Škopa k prezentaci žádosti Právnické fakulty MU o souhlas s
možností předkládat habilitační práce v českém, respektive slovenském jazyce v oboru Finanční
právo a finanční vědy. Následovala veřejná rozprava a hlasování.
Závěr: Vědecká rada MU schválila možnost předkládat habilitační práce v českém, respektive
slovenském jazyce v oboru Finanční právo a finanční vědy.
5) Záměr zrušit studijní programy členěné na studijní obory
Rektor Bek uvedl kontext záměru zrušit studijní programy členěné na studijní obory Masarykovy
univerzity, který je podáván v souladu s požadavky zákona o vysokých školách, kdy po novele
zákona může být studium ve studijních programech členěných na studijní obory uskutečňováno
nejvýše do 31. prosince 2024 a akreditace těchto oborů již nemůže být prodloužena. Návrhy na
zrušení studijních programů v této souvislosti aktuálně předložila Lékařská fakulta MU,
Přírodovědecká fakulta MU, Ekonomicko-správní fakulta MU a Fakulta sociálních studií MU.
Následovala veřejná rozprava a hlasování. Po dohodě se členy VR MU bylo hlasování
uskutečněno o zrušení všech navrhovaných programů jako o celku.
Závěr: Vědecká rada MU schválila záměr zrušit studijní programy členěné na studijní obory v
rozsahu návrhů Lékařské fakulty MU, Přírodovědecké fakulty MU, Ekonomicko-správní fakulty MU
a Fakulty sociálních studií MU
6) Návrhy ocenění
Prorektor Dvořák postupně vyzval děkana Dančáka a rektora Beka k prezentaci jednotlivých
návrhů na udělení ocenění MU. Následovalo hlasování o návrzích.
Závěr: Vědecká rada MU schvaluje návrh na udělení Stříbrné medaile MU prof PhDr. Petrovi
Mackovi, CSc. a PhDr. Petru Peňázovi.
7) Různé
Rektor Bek připomněl, že se jednalo o poslední zasedání Vědecké rady MU ve stávajícím složení,
a poděkoval členkám a členům za čas a úsilí, které práci ve Vědecké rady MU věnovali. Nastupující
rektor Bareš avizoval plánované změny ve členství, zejm. s ohledem na nové složení vedení
univerzity, ale také nové vedení některých fakult MU a s ohledem na potřeby zastoupení
jednotlivých oborů habilitačních a jmenovacích řízení.
Příští zasedání Vědecké rady MU v jejím novém složení se uskuteční 8. října 2019, další je
plánováno na 26. listopadu 2019. O plánovaných změnách v organizaci zasedání budou členové
včas informováni.

Zapsala: Mgr. Tereza Dvořáková
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Schválil: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
prorektor pro výzkum MU

