Zápis o online jednání Vědecké rady Masarykovy univerzity 30. března 2021
Číslo jednací: MU-VR/13785/2021/1325781/RMU-8

Jednání Vědecké rady Masarykovy univerzity proběhlo v termínu 30. března 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) Kvalifikační řízení
Návrh na jmenování doc. RNDr. Martina Reicharda, Ph.D., profesorem v oboru
Zoologie.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Přírodovědecké fakulty MU na
jmenování doc. RNDr. Martina Reicharda, Ph.D., vedoucího vědeckého pracovníka
Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR, profesorem v oboru Zoologie.
Návrh přednesl předseda hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení
prof. RNDr. Michal Horsák, 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. Martina Reicharda, Ph.D.,
profesorem v oboru Zoologie. Návrh bude předložen ministrovi školství, mládeže
a tělovýchovy.
__
Návrh na jmenování doc. RNDr. Miroslava Vosátky, CSc., profesorem v oboru
Fyziologie rostlin.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Přírodovědecké fakulty MU na
jmenování doc. RNDr. Miroslava Vosátky, CSc., vedoucího vědeckého pracovníka
Botanického ústavu Akademie věd ČR, profesorem v oboru Fyziologie rostlin.
Návrh přednesl předseda hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. Ing. Miloš
Barták, 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. Miroslava Vosátku, CSc.,
profesorem v oboru Fyziologie rostlin. Návrh bude předložen ministrovi školství,
mládeže a tělovýchovy.
__
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Návrh na jmenování doc. RNDr. Davida Honyse, Ph.D., profesorem v oboru
Genomika a proteomika.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Přírodovědecké fakulty MU na
jmenování doc. RNDr. Davida Honyse, Ph.D., vedoucího vědeckého pracovníka
Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR, profesorem v oboru Genomika
a proteomika.
Návrh přednesl předseda hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. Mgr. Martin
Lysák, Ph.D., 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. RNDr. Davida Honyse, Ph.D.,
profesorem v oboru Genomika a proteomika. Návrh bude předložen ministrovi školství,
mládeže a tělovýchovy.
2) Návrh na udělení Stříbrných medailí vítězkám Cen rektora
Rektor Bareš přestavil návrh na udělení Stříbrných medailí Masarykovy univerzity
vítězkám Ceny rektora za dlouhodobě vynikající výsledky ve výzkumu doc. PhDr. Šárce
Portešové, Ph.D., a prof. MUDr. Ireně Rektorové, Ph.D. Následovala veřejná rozprava
a hlasování o návrhu.
Závěr: Vědecká rada MU schvaluje návrh na udělení Stříbrných medailí vítězkám Ceny
rektora za dlouhodobě vynikající výsledky ve výzkumu doc. PhDr. Šárce Portešové,
Ph.D., a prof. MUDr. Ireně Rektorové, Ph.D.
3) Žádost o akreditaci oboru habilitačních řízení Religionistika
Děkan Filozofické fakulty MU Milan Pol seznámil členy Vědecké rady se žádostí
o akreditaci oboru habilitačního řízení Religionistika. 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 Religionistika.
4) Různé
Zasedání Vědecké rady MU se v jarním semestru 2021 uskuteční 1. června 2021.

Schválil: Martin Bareš, předseda Vědecké rady MU
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