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Zápis ze zasedání Vědecké rady Masarykovy univerzity 8. října 2019
Číslo jednací: MU-VR/2512/2019/830817/ÚVT-7

Přítomni: dle prezenční listiny
1) Předání jmenovacích dekretů členům Vědecké rady MU

V úvodu zasedání rektor Bareš přivítal nové členky a členy vědecké rady na zasedání a krátce
shrnul základní údaje o novém složení: aktuálně má Vědecká rada Masarykovy univerzity 55 členů,
29 interních a 26 externích. Následovalo předání jmenovacích dekretů přítomným členům vědecké
rady.
2) Předání jmenovacího dekretu novému emeritnímu profesorovi MU

Prorektor Hanuš informoval členy vědecké rady, že rektor Bek na návrh děkana Pedagogické
fakulty MU a se souhlasem Vědecké rady PdF MU k 1. září 2019 jmenoval emeritním profesorem
MU prof. Vladislava Navrátila a krátce jej představil. Rektor Bareš předal prof. Navrátilovi
jmenovací dekret.
3) Slavnostní předání Stříbrných medailí MU

Prorektor Hanuš informoval členy vědecké rady, že na návrh děkana Fakulty sociálních studií MU
a se souhlasem Vědecké rady MU byla udělena Stříbrná medaile MU prof. PhDr. Petrovi Mackovi,
CSc., a krátce jej představil. Rektor Bareš předal prof. Mackovi medaili s dedikačním listem.
Prorektor Hanuš dále informoval členy vědecké rady, že na návrh rektora Beka a se souhlasem
Vědecké rady MU byla také udělena Stříbrná medaile MU PhDr. Petru Peňázovi a krátce jej
představil. Rektor Bareš předal dr. Peňázovi medaili s dedikačním listem.
4) Informace o proběhlém jednání per rollam
Prorektor Hanuš informoval členy vědecké rady o jednání per rollam, které proběhlo v termínu
10.-15. září 2019, a ve kterém vědecká rada v předchozím složení projednala návrh Plánu
realizace Dlouhodobého záměru MU na rok 2020. Obdrženo bylo několik drobných připomínek,
které byly zapracovány.
5) Kvalifikační řízení
Návrh na jmenování doc. Ivana Folettiho, MA, Docteur es Lettres, profesorem v oboru Dějiny
umění.

Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Filozofické fakulty MU na jmenování
doc. Ivana Folettiho, MA, Docteur es Lettres, docenta v Semináři dějin umění 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.
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Závěr: Vědecká rada MU navrhuje jmenovat doc. Ivana Folettiho, MA, Docteur es Lettres,
profesorem. Návrh bude předložen ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy.
Návrh na jmenování doc. Ing. Zdeňka Tomeše, Ph.O., profesorem v oboru Hospodářská
politika.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Ekonomicko-správní fakulty MU na
jmenování doc. Ing. Zdeňka Tomeše, Ph.O., docenta Ekonomicko-správni fakulty MU,
profesorem v oboru Hospodářská politika.
Návrh přednesla předsedkyně hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. Ing. Christiana
Kliková, 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. Ing. Zdeňka Tomeše, Ph.O., profesorem. Návrh
bude předložen ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy.
Návrh najmenování doc. Mgr. Martina Zvonaře, Ph.O., profesorem v oboru Kinantropologie.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Fakulty sportovních studií MU na jmenování
doc. Mgr. Martina Zvonaře, Ph.O., děkana Fakulty sportovních studií MU, profesorem v oboru
Kinantropologie.
Návrh přednesl předseda hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. MUDr. Jindřich Vomela,
CSc., 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. Mgr. Martina Zvonaře, Ph.O., profesorem. Návrh
bude předložen ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy.
Návrh na jmenování Ulfa Buntgena, PhD, profesorem v oboru Fyzická geografie.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Přírodovědecké fakulty MU na jmenování
Ulfa Buntgena, PhD, profesora na Univerzitě v Cambridge, profesorem v oboru Fyzická geografie.
Návrh přednesl předseda hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. RNDr. Petr Dobrovolný,
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 U/fa BOntgena, PhD, profesorem. Návrh bude
předložen ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy.
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Návrh na jmenování
Ekotoxikologie.

doc.

RNDr.

Jakuba

Hofmana,

Ph.O.,

profesorem

v oboru

Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Přírodovědecké fakulty MU na jmenování
doc. RNDr. Jakuba Hofmana, Ph.O., docenta Přírodovědecké fakulty MU, profesorem v oboru
Ekotoxikologie.
Návrh přednesl z pověření jejího předsedy člen hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof.
RNDr. Ivan Holoubek, 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. Jakuba Hofmana, Ph.O., profesorem.
Návrh bude předložen ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy.
Návrh na jmenování doc. MUDr. Petra Štourače, Ph.D., profesorem v oboru Anesteziologie,
intenzivní medicína a algeziologie.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Lékařské fakulty MU na jmenování
doc. MUDr. Petra Štourače, Ph.O., docenta Lékařské fakulty MU, profesorem v oboru
Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie.
Návrh přednesl předseda hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. MUDr. Vladimír
Šrámek, 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. Petra Štourače, Ph.O., profesorem. Návrh
bude předložen ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy.
6) Návrhy ocenění
Prorektor Hanuš postupně představil dva návrhy na udělení ocenění MU. Následovalo hlasování
o návrzích.

Závěr: Vědecká rada MU schvaluje návrh na udělení Stříbrné medaile MU prof. RNDr. Josefovi
Humlíčkovi, CSc., a Jiřímu Gruntorádovi.
7) Členství v Radě pro vnitřní hodnocení MU
Prorektor Hanuš vyzval prorektora MU pro vzdělávání a kvalitu Michala Bulanta k představení
navrhovaného člena Rady pro vnitřní hodnocení MU Bc. Jiřího Němce. O návrhu se nehlasovalo,
připomínky nebyly vzneseny.
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8) Různé
Příští zasedání Vědecké rady MU se uskuteční 26. listopadu 2019.

Zapsala: Mgr. Tereza Dvořáková

Vědecká rada Masarykovy univerzity
Zápis ze zasedání 8. října 2019

Schválil: prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.O.
prorektor pro personální a akademické záležitosti MU

