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Zápis ze zasedání Vědecké rady Masarykovy univerzity 26. listopadu 2019
Číslo jednací: MU-VR/2513/2019/830818/ÚVT-4

Přítomni: dle prezenční listiny
1) Zahájení zasedání Vědecké rady MU

V úvodu zasedání rektor Bareš předal jmenovací dekrety členům vědecké rady doc. PhDr. Alici
Gojové, Ph.O., prof. PhDr. Ing. Janu Roytovi, Ph.O., a prof. PaedDr. Radce Wildové, CSc.
2) Kvalifikační řízení
Návrh na jmenování doc. PhDr. Ladislava Kesnera, Ph.O., profesorem v oboru Dějiny umění.

Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Filozofické fakulty MU na jmenování
doc. PhDr. Ladislava Kesnera, Ph.O., vedoucího Centra pro dějiny obrazu a vizuální kulturu
Filozofické fakulty MU, profesorem v oboru Dějiny umění.
Návrh přednesl předseda hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. PhDr. Jiří Kroupa, 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. Ladislava Kesnera, Ph.O., profesorem.
Návrh bude předložen ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy.
3) Slavnostní předání Stříbrné medaile MU

Prorektor Hanuš informoval členy vědecké rady, že na návrh CEITEC MU a se souhlasem Vědecké
rady MU byla udělena Stříbrná medaile MU prof. RNDr. Josefu Humlíčkovi, CSc., a krátce jej
představil. Rektor Bareš předal prof. Humlíčkovi medaili s dedikačním listem.
4) Kvalifikační řízení
Návrh na jmenování doc. PhDr. Zdeňka Kříže, Ph.O., profesorem v oboru Politologie.

Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Fakulty sociálních studií MU na jmenování
doc. PhDr. Zdeňka Kříže, Ph.O., vedoucího Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií
Fakulty sociálních studií MU, profesorem v oboru Politologie.
Návrh přednesl předseda hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.O.,
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.
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Závěr: Vědecká rada MU navrhuje jmenovat doc. PhDr. Zdeňka Kříže, Ph.O., profesorem. Návrh
bude předložen ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy.
Návrh na jmenování doc. MUDr. Julie Dobrovolné, Ph.D., profesorkou v oboru Patologická
fyziologie.

Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Lékařské fakulty MU na jmenování doc.
MUDr. Julie Dobrovolné, Ph.O., docentky Lékařské fakulty MU, profesorkou v oboru Patologická
fyziologie.
Návrh přednesl předseda hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. MUDr. Fedor Šimko,
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. MUDr. Julii Dobrovolnou, Ph.O., profesorkou.
Návrh bude předložen ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy.
5) Členství v Radě pro vnitřní hodnocení MU
Prorektor Hanuš vyzval prorektora MU pro vzdělávání a kvalitu Michala Bulanta k představení
navrhované nové členky Rady pro vnitřní hodnocení MU doc. RNDr. Lenky Luhové, Ph.O.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, návrh bude postoupen Akademickému senátu
Masarykovy univerzity ke schválení.
6) Kvalifikační řízení
Návrh na jmenování doc. MUDr. Tomáše Freibergera, Ph.O., profesorem v oboru Lékařská
imunologie.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Lékařské fakulty MU na jmenování
doc. MUDr. Tomáše Freibergera, Ph.O., docenta Lékařské fakulty MU, profesorem v oboru
Lékařská imunologie.
Návrh přednesl předseda hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. MUDr. Jindřich Lokaj,
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. Tomáše Freibergera, Ph.O., profesorem.
Návrh bude předložen ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy.

Návrh na jmenování doc. MUDr. Dalibora Valíka, Ph.D., profesorem v oboru Farmakologie.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Lékařské fakulty MU na jmenování
doc. MUDr. Dalibora Valíka, Ph.O., docenta Lékařské fakulty MU, profesorem v oboru
Farmakologie.
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Návrh přednesl předseda hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. PharmDr. Petr Babula,
Ph.O. 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. Dalibora Valíka, Ph.O., profesorem.
Návrh bude předložen ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy.

Návrh na jmenování doc. RNDr. Jana Hrbáče, Ph.O., profesorem v oboru Fyzikální chemie.

Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Přírodovědecké fakulty MU na jmenování
doc. RNDr. Jana Hrbáče, Ph.O., docenta Přírodovědecké fakulty MU, profesorem v oboru
Fyzikální chemie.
Návrh přednesla předsedkyně hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. RNDr. Libuše
Trnková, 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. Jana Hrbáče, Ph.O., profesorem. Návrh
bude předložen ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy.
7) Záměr zrušit doktorské studijní programy členěné na studijní obory

Prorektor MU pro vzdělávání a kvalitu Michal Bulant představil záměr Ekonomicko-správní fakulty
zrušit vybrané doktorské studijní programy členěné na studijní obory. Následovala veřejná
rozprava a hlasování o záměru.
Závěr: Vědecká rada MU schválila záměr zrušit vybrané doktorské studijní programy
Ekonomicko-správní fakulty MU dle předloženého návrhu ke dni 1. června 2021. Seznam
rušených studijních programů je přílohou tohoto zápisu.

8) Akreditace oboru habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Děkan Fakulty sociálních studií MU Stanislav Balík seznámil členy vědecké rady se žádostí o
akreditaci oboru habilitačních a jmenovacích řízení Obecná psychologie. Následovala veřejná
rozprava a hlasování o záměru.
Závěr: Vědecká rada MU schválila záměr předložit Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké
školství žádost o akreditaci oboru řízení ke jmenování profesorem Obecná psychologie.
9) Obsazení pozice mimořádného profesora

Prorektor Hanuš nejprve uvedl kontext bodu jednání. Proděkan Filozofické fakulty MU Petr
Kyloušek představil návrh na obsazení pracovní pozice mimořádného profesora na Filozofické
fakultě MU. Poté se uchazeč o tuto pozici Michal Starke členům Vědecké rady MU osobně
představil. V průběhu následné veřejné rozpravy bylo uchazeči položeno několik doplňujících
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dotazů. Následovala neveřejná část jednání a tajné hlasování o návrhu na obsazení pracovní
pozice mimořádného profesora.
Závěr: Vědecká rada MU schválila návrh obsadit pracovní pozici mimořádného profesora na
Filozofické fakultě Masarykovy univerzity Michalem Starke.
10)Různé

Zasedání Vědecké rady MU se v jarním semestru 2020 uskuteční 31. března a 26. května 2020.

Zapsala: Mgr. Tereza Dvořáková
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Schválil: prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.O.
prorektor pro personální a akademické záležitosti MU
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P říloha zápisu
S eznam rušených studijních programů
Studijní program

Studijní obor

P6229 D-EKT4 Ekonomické teorie

6201V004 EKON Ekonomie (prezenční)

P6229 D-EKT4 Ekonomické teorie

6201V004 EKON Ekonomie (kombinované)

P6224 D-HPS4 Hospodářská politika a správa 6202V025 HOS P Hospodářská politika
(prezenční)
P6224 D-HPS4 Hospodářská politika a správa 6202V025 HOS P Hospodářská politika
(kombinovaný)
P6224 D-HPS4 Hospodářská politika a správa 6202V025 HOS PA Hospodářská politika
(angl.) (prezenční)
P6224 D-HPS4 Hospodářská politika a správa 6202V053 VEEK Veřejná ekonomie
(prezenční)
P6224 D-HPS4 Hospodářská politika a správa

6202V053 VEEK Veřejná ekonomie
(kombinovaný)

P6224 D-HPS4 Hospodářská politika a správa

6202V053 VEEKA Veřejná ekonomie (angl.)
(prezenční)

P6224 D-HPS4 Hospodářská politika a správa

6202V053 VEEKA Veřejná ekonomie (angl.)
(kombinovaný)

P6224 D-HPS4 Hospodářská politika a správa

6202V053 VEEK Veřejná ekonomie
(prezenční)

P6224 D-HPS4 Hospodářská politika a správa

6202V053 VEEK Veřejná ekonomie
(kombinovaný)

P6224 D-HPS4 Hospodářská politika a správa

6202V053 VEEKA Veřejná ekonomie (angl.)
(prezenční)

P6230 D-EKM4 Ekonomika a management

6208V086 PEM Podniková ekonomika a
management (prezenční)

P6230 D-EKM4 Ekonomika a management

6208V086 PEM Podniková ekonomika a
management (kombinovaný)

P6230 D-EKM4 Ekonomika a management

6208V086 PEMA Podniková ekonomika a
management (angl.) (prezenční)

P6230 D-EKM4 Ekonomika a management

6208V086 PEMA Podniková ekonomika a
management (angl.) (kombinovaný)

P6231 D-FU4 Finance a účetnictví

6202V010 FIN Finance (prezenční)

P6231 D-FU4 Finance a účetnictví

6202V01 O FIN Finance (kombinovaný)

P6231 D-FU4 Finance a účetnictví

6202V01 O FINN Finance (něm.)
(kombinovaný)
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