Zápis o online jednání Vědecké rady Masarykovy univerzity 1. prosince
2020
Číslo jednací: MU-VR/158940/2020/1238367/RMU-15

Jednání Vědecké rady Masarykovy univerzity proběhlo v termínu 1. prosince 2020 online
prostřednictvím videokonference. Tajné hlasování probíhalo prostřednictvím příslušné aplikace
v informačním systému 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 jmenování doc. PhDr. Martiny Pavlicové, CSc., profesorkou v oboru
Etnologie.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Filozofické fakulty MU na
jmenování doc. PhDr. Martiny Pavlicové, CSc., docentky Filozofické fakulty MU,
profesorkou v oboru Etnologie.
Návrh přednesl člen 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. Martinu Pavlicovou, CSc.,
profesorkou v oboru Etnologie. Návrh bude předložen ministrovi školství, mládeže
a tělovýchovy.
__
Návrh na jmenování doc. PhDr. Daniely Urbanové, Ph.D., profesorkou v oboru
Klasická filologie.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Filozofické fakulty MU na
jmenování doc. PhDr. Daniely Urbanové, Ph.D., docentky Filozofické fakulty MU,
profesorkou v oboru Klasická filologie.
Návrh přednesla předsedkyně hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. PhDr.
Jana Nechutová, 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.
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Závěr: Vědecká rada MU navrhuje jmenovat doc. PhDr. Danielu Urbanovou, Ph.D.,
profesorkou v oboru Klasická filologie. Návrh bude předložen ministrovi školství,
mládeže a tělovýchovy.
__
Návrh na jmenování doc. MUDr. Ivy Slaninové, Ph.D., profesorkou v oboru
Lékařská biologie.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Lékařské fakulty MU na jmenování
doc. MUDr. Ivy Slaninové, Ph.D., docentky Lékařské fakulty MU, profesorkou v oboru
Lékařská biologie.
Návrh přednesl předseda hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. MUDr.
David Šmajs, 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. MUDr. Ivu Slaninovou, Ph.D.,
profesorkou v oboru Lékařská biologie. Návrh bude předložen ministrovi školství,
mládeže a tělovýchovy.
__
Návrh na jmenování doc. Ing. Martina Kvizdy, Ph.D., profesorem v oboru
Hospodářská politika.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Ekonomicko-správní fakulty MU
na jmenování doc. Ing. Martina Kvizdy, Ph.D., prorektora pro vnější vztahy
a celoživotní vzdělávání Masarykovy univerzity, profesorem v oboru Hospodářská
politika.
Návrh přednesl člen hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. Ing. Antonín
Slaný, 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. Martina Kvizdu, Ph.D.,
profesorem v oboru Hospodářská politika. Návrh bude předložen ministrovi školství,
mládeže a tělovýchovy.
__
Návrh na jmenování doc. Mgr. Jiřího Špalka, Ph.D., profesorem v oboru Veřejná
ekonomie.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Ekonomicko-správní fakulty MU
na jmenování doc. Mgr. Jiřího Špalka, Ph.D., děkana Ekonomicko-správní fakulty MU,
profesorem v oboru Veřejná ekonomie.
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Návrh přednesl člen hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. Ing. Milan Žák,
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. Jiřího Špalka, Ph.D., profesorem
v oboru Veřejná ekonomie. Návrh bude předložen ministrovi školství, mládeže
a tělovýchovy.
__
Návrh na jmenování doc. JUDr. Marka Fryštáka, Ph.D., profesorem v oboru
Trestní právo.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Právnické fakulty MU na
jmenování doc. JUDr. Marka Fryštáka, Ph.D., proděkana pro vědu a výzkum
Právnické fakulty MU, profesorem v oboru Trestní právo.
Návrh přednesla předsedkyně hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. JUDr.
Věra Kalvodová, Dr. 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. JUDr. Marka Fryštáka, Ph.D.,
profesorem v oboru Trestní právo. Návrh bude předložen ministrovi školství, mládeže
a tělovýchovy.
___
Návrh na jmenování doc. Mgr. Marka Petřivalského, Dr., profesorem v oboru
Biochemie.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Přírodovědecké fakulty MU na
jmenování doc. Mgr. Marka Petřivalského, Dr., tajemníka Katedry biochemie
Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, profesorem v oboru
Biochemie.
Návrh přednesl předseda hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, 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. Marka Petřivalského, Dr.,
profesorem v oboru Biochemie. Návrh bude předložen ministrovi školství, mládeže
a tělovýchovy.
__
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Návrh na jmenování doc. MUDr. Petra Němce, Ph.D., profesorem v oboru Vnitřní
lékařství.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Lékařské fakulty MU na jmenování
doc. MUDr. Petra Němce, Ph.D., přednosty Kliniky kardiovaskulární a transplantační
chirurgie Lékařské fakulty MU, profesorem v oboru Vnitřní lékařství.
Návrh přednesl předseda hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. MUDr.
Pavel Horák, 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. Petra Němce, Ph.D.,
profesorem v oboru Vnitřní lékařství. Návrh bude předložen ministrovi školství, mládeže
a tělovýchovy.
3) Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na MU
Prorektor Hanuš přestavil změny v Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování
profesorem na MU. Následovala veřejná rozprava.
O tomto bodu členové vědecké rady nehlasovali, mohli však předkládat své komentáře
a připomínky k návrhu. Po projednání vědeckou radou byl dokument předložen ke
schválení Akademickému senátu MU.
4) Žádost o akreditaci oboru habilitačních řízení a řízení ke jmenování
profesorem Životní prostředí a zdraví
Profesorka Jana Klánová seznámila členy Vědecké rady se žádostí o akreditaci oboru
habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Životní prostředí a zdraví.
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 Životní prostředí a zdraví.
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5) Odvolání stávajících a jmenování nových členů Rady pro vnitřní hodnocení
MU
Prorektor Hanuš vyzval prorektora pro výzkum a doktorské studium MU Michala Bulanta
k představení záměru rektora odvolat stávající a jmenovat nové členy Rady pro vnitřní
hodnocení MU. Následovala diskuse o záměru.
O tomto bodu členové vědecké rady nehlasovali, mohli však předkládat své komentáře
a připomínky k návrhu.
6) Různé
Zasedání Vědecké rady MU se v podzimním semestru 2020 uskuteční 26. ledna 2021.

Schválil: Martin Bareš, předseda Vědecké rady MU

Vědecká rada Masarykovy univerzity
Zápis o online jednání

