Zápis o online jednání Vědecké rady Masarykovy univerzity 3. listopadu
2020
MU-VR/158929/2020/1238355/RMU-22

Jednání Vědecké rady Masarykovy univerzity proběhlo v termínu 3. listopadu 2020 online
prostřednictvím videokonference. Tajné hlasování probíhalo prostřednictvím příslušných
aplikací v Inet a IS Masarykovy univerzity, kde měli členové vědecké rady k dispozici také
veškeré související podklady.

1) Zahájení zasedání Vědecké rady MU
V úvodu zasedání rektor Bareš přivítal členky a členy vědecké rady MU a předal slovo
prorektorovi Hanušovi.
2) Kvalifikační řízení
Návrh na jmenovaní doc. MUDr. Hany Jedličkové, Ph.D., profesorkou v oboru
Dermatovenerologie.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Lékařské fakulty MU na jmenování
doc. MUDr. Hany Jedličkové, Ph.D., přednostky I. Dermatovenerologické kliniky
Lékařské fakulty MU, profesorkou v oboru Dermatovenerologie.
Návrh přednesl předseda hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. MUDr. Jiří
Štork, 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. Hanu Jedličkovou, Ph.D.,
profesorkou v oboru Dermatovenerologie. Návrh bude předložen ministrovi školství,
mládeže a tělovýchovy.
3) Strategický záměr MU na léta 2021-2028 a Plán realizace SZ MU na rok 2021
Rektor Bareš přestavil členům Vědecké rady Strategický záměr MU na léta 2021-2028
a Plán realizace Strategického záměru MU na rok 2021.
O tomto bodu členové vědecké rady nehlasovali, mohli však předkládat své
komentáře a připomínky k návrhu. Všechny obdržené komentáře byly předloženy k
vypořádání zpracovatelům podkladů. Po projednání vědeckou radou byl dokument
předložen ke schválení Akademickému senátu MU.
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4) Kvalifikační řízení
Návrh na jmenování doc. RNDr. Moniky Pávkové Goldbergové, Ph.D.,
profesorkou v oboru Patologická fyziologie.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Lékařské fakulty MU na jmenování
doc. RNDr. Moniky Pávkové Goldbergové, Ph.D., zástupkyně přednosty Ústavu
patologické fyziologie Lékařské fakulty MU, profesorkou v oboru Patologická fyziologie.
Návrh přednesla předsedkyně hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. MUDr.
Marie Nováková, Ph.D. 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. RNDr. Moniku Pávkovou
Goldbergovou, Ph.D., profesorkou v oboru Patologická fyziologie. Návrh bude
předložen ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy.
___
Návrh na jmenování doc. Mgr. Pavla Koska, Ph.D., profesorem v oboru Český
jazyk.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Filozofické fakulty MU na
jmenování doc. Mgr. Pavla Koska, Ph.D., docenta Filozofické fakulty MU, profesorem
v oboru Český jazyk.
Návrh přednesl předseda hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. PhDr. Petr
Karlík, 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. Pavla Koska, Ph.D., profesorem
v oboru Český jazyk. Návrh bude předložen ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy.
___
Návrh na jmenování doc. MUDr. Luďka Poura, Ph.D., profesorem v oboru
Onkologie.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Lékařské fakulty MU na jmenování
doc. MUDr. Luďka Poura, Ph.D., docenta Lékařské fakulty MU, profesorem v oboru
Onkologie.
Návrh přednesl předseda hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. MUDr.
Rostislav Vyzula, CSc. Uchazeč poté členům Vědecké rady MU představil svoji
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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. Luďka Poura, Ph.D.,
profesorem v oboru Onkologie. Návrh bude předložen ministrovi školství, mládeže a
tělovýchovy.
___
Návrh na jmenování doc. MUDr. Jana Chrastiny, Ph.D., profesorem v oboru
Chirurgie.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Lékařské fakulty MU na jmenování
doc. MUDr. Jana Chrastiny, Ph.D., docenta Lékařské fakulty MU, profesorem v oboru
Chirurgie.
Návrh přednesl předseda hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. MUDr.
Lumír Hrabálek, 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. MUDr. Jana Chrastinu, Ph.D.,
profesorem v oboru Chirurgie. Návrh bude předložen ministrovi školství, mládeže a
tělovýchovy.
___
Návrh na jmenování doc. MUDr. Filipa Růžičky, Ph.D., profesorem v oboru
Lékařská mikrobiologie.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Lékařské fakulty MU na jmenování
doc. MUDr. Filipa Růžičky, Ph.D., přednosty Mikrobiologického ústavu Lékařské
fakulty MU, profesorem v oboru Lékařská mikrobiologie.
Návrh
přednesl
člen
hodnoticí
komise
pro
toto
kvalifikační
řízení
prof. MUDr. Jiří Litzman, 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. Filipa Růžičku, Ph.D.,
profesorem v oboru Lékařská mikrobiologie. Návrh bude předložen ministrovi školství,
mládeže a tělovýchovy.
___
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Návrh na jmenování doc. RNDr. Petra Bureše, Ph.D., profesorem v oboru
Botanika.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Přírodovědecké fakulty MU na
jmenování doc. RNDr. Petra Bureše, Ph.D., vedoucího pracoviště Biosystematiky
rostlin Přírodovědecké fakulty MU, 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. RNDr. Petra Bureše, Ph.D.,
profesorem v oboru Botanika. Návrh bude předložen ministrovi školství, mládeže a
tělovýchovy.
___
Návrh na jmenování doc. Mgr. Pavla Řeháka, PhD., profesorem v oboru
Matematika – matematická analýza.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Přírodovědecké fakulty MU na
jmenování doc. Mgr. Pavla Řeháka, PhD., docenta Fakulty strojního inženýrství VUT
v Brně, profesorem v oboru Matematika – matematická analýza.
Návrh přednesla předsedkyně hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení
prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. 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. Pavla Řeháka, PhD.,
profesorem v oboru Matematika - matematická analýza. Návrh bude předložen
ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy.
5) Návrh na udělení Stříbrné medaile Masarykovy univerzity pro Markuse
Dettenhofera, PhD.
Prorektor Hanuš přestavil návrh na udělení Stříbrné medaile Masarykovy univerzity
pro Markuse Dettenhofera, PhD. Následovalo hlasování o návrhu.
Závěr: Vědecká rada MU schvaluje návrh na udělení Stříbrné medaile Masarykovy
univerzity pro Markuse Dettenhofera, PhD.
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6) Nominace nových členů Etické komise pro výzkum
Prorektor Hanuš vyzval prorektorku pro výzkum a doktorské studium MU Šárku
Pospíšilovou k představení navrhovaných nových členů Etické komise pro výzkum MU.
Následovalo hlasování o návrhu.
Závěr: Vědecká rada MU navrhuje jmenovat členy Etické komise pro výzkum MU dle
předloženého návrhu. Seznam schválených členů je přílohou tohoto zápisu.
7) Žádost o akreditaci oboru habilitačních řízení a řízení ke jmenování
profesorem Veřejná ekonomie
Děkan Ekonomicko-správní fakulty MU Antonín Slaný seznámil členy Vědecké rady
se žádostí o akreditaci oboru habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
Veřejná ekonomie. Následovala veřejná rozprava a hlasování o návrhu.
Závěr: Vědecká rada MU schvaluje záměr předložit Národnímu akreditačnímu úřadu
pro vysoké školství ČR žádost o akreditaci oboru habilitačních řízení a řízení ke
jmenování profesorem Veřejná ekonomie.
8) Různé
Zasedání Vědecké rady MU se v podzimním semestru 2020 uskuteční 1. prosince
2020 a 26. ledna 2021.

Schválil: Martin Bareš, předseda Vědecké rady MU
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Příloha zápisu
Seznam schválených členů Etické komise pro výzkum MU
doc. PharmDr. ThDr. Mgr. Aleš Franc, Ph.D., Th.D.
Mgr. Magda Frišaufová, Ph.D.
doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Obdržálek, PhD.
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.
PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D.
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
RNDr. Petr Chlapek, DiS., Ph.D.
doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
Mgr. Kateřina Staňo Kozubík, Ph.D.
doc. Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.
doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.
doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
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