Zápis o online jednání Vědecké rady Masarykovy univerzity 26. ledna 2021
Číslo jednací: MU-VR/158972/2020/1238399/RMU-4

Jednání Vědecké rady Masarykovy univerzity proběhlo v termínu 26. ledna 2021 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 prorektor Hanuš představil nové členy vědecké rady MU doc. PhDr.
Mgr. Simonu Koryčánkovou, Ph.D., doc. Ing. Martina Kvizdu, Ph.D., doc. Mgr. Jiřího
Špalka, Ph.D.
2) Kvalifikační řízení
Návrh na jmenování doc. Mgr. Kláry Šeďové, Ph.D., profesorkou v oboru
Pedagogika.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Filozofické fakulty MU na
jmenování doc. Mgr. Kláry Šeďové, Ph.D., docentky Filozofické fakulty MU,
profesorkou v oboru Pedagogika.
Návrh přednesla předsedkyně hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. PhDr.
Milada Rabušicová, Dr. 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. Mgr. Kláru Šeďovou, Ph.D.,
profesorkou v oboru Pedagogika. Návrh bude předložen ministrovi školství, mládeže
a tělovýchovy.
__

Návrh na jmenování doc. Mgr. et Mgr. Josefa Bryji, Ph.D., profesorem v oboru
Zoologie.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Přírodovědecké fakulty MU na
jmenování doc. Mgr. et Mgr. Josefa Bryji, Ph.D., docenta Přírodovědecké fakulty MU,
profesorem v oboru Zoologie.
Návrh přednesl předseda hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení
prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. Uchazeč poté členům Vědecké rady MU představil
svoji koncepci vědecké a pedagogické práce. V průběhu následné veřejné rozpravy
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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. et Mgr. Josefa Bryju, Ph.D.,
profesorem v oboru Zoologie. Návrh bude předložen ministrovi školství, mládeže
a tělovýchovy.
__
Návrh na jmenování doc. Mgr. Richarda Štefla, Ph.D., profesorem v oboru
Biomolekulární chemie.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Přírodovědecké fakulty MU na
jmenování doc. Mgr. Richarda Štefla, Ph.D., vedoucího Centra strukturní biologie
Středoevropského technologického institutu MU, profesorem v oboru Biomolekulární
chemie.
Návrh přednesl předseda hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. RNDr.
Vladimír Sklenář, DrSc. 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. Richarda Štefla, Ph.D.,
profesorem v oboru Biomolekulární chemie. Návrh bude předložen ministrovi školství,
mládeže a tělovýchovy.
__

Návrh na jmenování doc. MUDr. Radka Veselého, Ph.D., profesorem v oboru
Chirurgie.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Lékařské fakulty MU na jmenování
doc. MUDr. Radka Veselého, Ph.D., docenta Lékařské fakulty MU, profesorem
v oboru Chirurgie.
Návrh přednesl předseda hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. MUDr.
Ladislav Plánka, 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. Radka Veselého, Ph.D.,
profesorem v oboru Chirurgie. Návrh bude předložen ministrovi školství, mládeže
a tělovýchovy.
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3) Návrh na udělení čestného doktorátu prof. Dr. Martině Hartmann
Prorektor Hanuš vyzval děkana Pola k představení návrhu Filozofické fakulty na udělení
čestného doktorátu MU prof. Dr. Martině Hartmann. Následovala veřejná rozprava
a hlasování o návrhu.
Závěr: Vědecká rada MU schvaluje návrh na udělení čestného doktorátu
prof. Dr. Martině Hartmann.
4) Hodnocení MU mezinárodním evaluačním panelem podle metodiky M17+
Rektor Bareš předal slovo prorektorce Pospíšilové, která obeznámila členy vědecké
rady s průběhem hodnocení MU mezinárodním evaluačním panelem podle metodiky
M17+.
O tomto bodu členové vědecké rady nehlasovali, mohli však předkládat své komentáře.
5) Různé
Zasedání Vědecké rady MU se v jarním semestru 2021 uskuteční 30. března, 1. června
2021.

Schválil: Martin Bareš, předseda Vědecké rady MU
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