Zápis o online jednání Vědecké rady Masarykovy univerzity 1. června 2021
Číslo jednací: MU-VR/44189/2021/1356559/RMU-15

Jednání Vědecké rady Masarykovy univerzity proběhlo v termínu 1. června 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) Představení nového člena Vědecké rady MU
V úvodu zasedání prorektor Hanuš představil nového člena vědecké rady MU
prof. PharmDr. Mgr. Davida Vetchého, Ph.D.
2) Kvalifikační řízení
Návrh na jmenování doc. PhDr. Martiny Šmejkalové, Ph.D., profesorkou v oboru
Obecná a diachronní lingvistika.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Filozofické fakulty MU na
jmenování doc. PhDr. Martiny Šmejkalové, Ph.D., vedoucí Katedry českého jazyka
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, profesorkou v oboru Obecní a diachronní
lingvistika.
Návrh přednesl předseda hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení
prof. RNDr. Václav Blažek, 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 Šmejkalovou, Ph.D.,
profesorkou v oboru Obecná a diachronní lingvistika. Návrh bude předložen ministrovi
školství, mládeže a tělovýchovy.
__
Návrh na jmenování doc. MUDr. Blanky Adamové, Ph.D., profesorkou v oboru
Neurologie.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Lékařské fakulty MU na jmenování
doc. MUDr. Blanky Adamové, Ph.D., docentky Lékařské fakulty MU, profesorkou
v oboru Neurologie.
Návrh přednesla předsedkyně hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení
prof. MUDr. Irena Rektorová, 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.
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Závěr: Vědecká rada MU navrhuje jmenovat doc. MUDr. Blanku Adamovou, Ph.D.,
profesorkou v oboru Neurologie. Návrh bude předložen ministrovi školství, mládeže
a tělovýchovy.
__
Návrh na jmenování doc. MUDr. Petra Koláře, Ph.D., profesorem v oboru
Oftalmologie.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Lékařské fakulty MU na jmenování
doc. MUDr. Petra Koláře, Ph.D., přednosty Oční kliniky Slovenské zdravotnícké
univerzity a Univerzitní nemocnice Bratislava, profesorem v obor Oftalmologie.
Návrh přednesl předseda hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. MUDr.
Rudolf Autrata, CSc., MBA 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 Koláře, Ph.D.,
profesorem v oboru Oftalmologie. Návrh bude předložen ministrovi školství, mládeže
a tělovýchovy.
__
Návrh na jmenování doc. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D., profesorem
v oboru Lékařská chemie a biochemie.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Lékařské fakulty MU na jmenování
doc. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D., děkana Přírodovědecké fakulty MU,
profesorem v oboru Lékařská chemie a biochemie.
Návrh přednesla předsedkyně hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. RNDr.
Eva Táborská, 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. Tomáše Kašparovského, Ph.D.,
profesorem v oboru Lékařská chemie a biochemie. Návrh bude předložen ministrovi
školství, mládeže a tělovýchovy.
__
Návrh na jmenování doc. Mgr. Martina Zvonaře, Ph.D., profesorem v oboru
Kinantropologie.
Rektor MU informoval členy Vědecké rady MU o dosavadním postupu ve věci
jmenovacího řízení doc. Mgr. Martina Zvonaře, Ph.D., a seznámil je s dotazem
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s ohledem na závěry Etické komise MU.
Předsedkyně Etické komise MU prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., obeznámila
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členy Vědecké rady s podaným podnětem a se závěry komise. Poté byli vyzváni
uchazeč a předseda hodnoticí komise prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.,
k vyjádření se k uvedeným skutečnostem.
V průběhu následné veřejné rozpravy bylo uchazeči položeno několik doplňujících
dotazů. Následovala neveřejná část jednání a tajné hlasování o důvodech pro změnu
návrhu na jmenování profesorem. Členství doc. Mgr. Martina Zvonaře, Ph.D., ve
Vědecké radě MU bylo dle čl. 5 odst. 3 Jednacího řádu Vědecké rady Masarykovy
univerzity pro tuto část jednání suspendováno.
Znění návrhu usnesení: Vědecká rada MU na základě nových skutečností po
přezkoumání všech okolností shledala důvody ke změně svého návrhu ze dne 15. 10.
2019 ve věci jmenování doc. Mgr. Martina Zvonaře, Ph.D., profesorem v oboru
Kinantropologie. Vědecká rada MU bere svůj návrh ze dne 15. 10. 2019 zpět.
Závěr: Vědecká rada MU na základě nových skutečností po přezkoumání všech
okolností neshledala důvody ke změně svého návrhu ze dne 15. 10. 2019 ve věci
jmenování doc. Mgr. Martina Zvonaře, Ph.D., profesorem v oboru Kinantropologie.
Vědecká rada MU trvá na svém návrhu ze dne 15. 10. 2019. Stanovisko bude zasláno
náměstkovi pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy.
__
Návrh na jmenovaní JUDr. Radima Chalupy, Ph.D., docentem v oboru Občanské
právo.
Rektor MU v souladu s § 72 odst. 11 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o
změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), předložil Vědecké radě
MU k projednání návrh na jmenování JUDr. Radima Chalupy, Ph.D., docentem v
oboru Občanské právo.
Předseda habilitační komise prof. JUDr. Josef Fiala, CSc., představil uchazeče a
informoval o výsledcích jednání komise. Následně opustil jednání a pověřil členku
habilitační komise prof. JUDr. Markétu Seluckou, Ph.D., jeho zastupováním. Uchazeč
poté členům Vědecké rady MU představil svoji koncepci vědecké práce. V průběhu
následné veřejné rozpravy bylo uchazeči a člence komise položeno několik doplňujících
dotazů. Následovala neveřejná část jednání a tajné hlasování o návrhu na jmenování
docentem.
Závěr: Návrh na jmenování JUDr. Radima Chalupy, Ph.D., docentem nezískal většinu
hlasů všech členů Vědecké rady MU. Dle § 72 odst. 11 zákona o vysokých školách a o
změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších přepisů, a v souladu s čl. 4 odst.
4 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Masarykově univerzitě,
ve znění účinném od 1. 9. 2017, a čl. 9 odst. 5 Směrnice MU č.7/2017 Habilitační řízení
a řízení ke jmenování profesorem, ve znění účinném od 1. 9. 2017, se tímto habilitační
řízení (číslo spisu MU-AK/161809/2017/631225/PrF) zastavuje. Uchazeč, jenž byl
přítomen zasedání Vědecké rady, byl poučen o možnosti podat do 30 dnů proti postupu
v habilitačním řízení námitky, a to k rukám rektora.
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3) Záměr zrušit studijní programy členěné na studijní obory
Prorektor MU pro vzdělávání a kvalitu Michal Bulant představil záměr Lékařské fakulty
a Pedagogické fakulty zrušit vybrané doktorské studijní programy členěné na studijní
obory. Následovala veřejná rozprava a hlasování o záměru.
Závěr: Vědecká rada MU schvaluje záměr zrušit vybrané studijní programy členěné na
studijní obory v rozsahu návrhů Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a Lékařské
fakulty Masarykovy univerzity. Seznam rušených studijních programů je přílohou tohoto
zápisu.
4) Návrh na udělení Stříbrné medaile MU prof. PhDr. Miroslavu Novákovi,
Ph.D.
Děkan Fakulty sociálních studií Stanislav Balík představil návrh na udělení Stříbrné
medaile MU prof. PhDr. Miroslavu Novákovi, Ph.D. Následovala veřejná rozprava a
hlasování o záměru.
Závěr: Vědecká rada MU schvaluje návrh na udělení Stříbrné medaile Masarykovy
univerzity prof. PhDr. Miroslavu Novákovi, Ph.D.
5) Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality Masarykovy univerzity za
rok 2020
Prorektor MU pro vzdělávání a kvalitu Michal Bulant představil Dodatek ke Zprávě o
vnitřním hodnocení kvality Masarykovy univerzity za rok 2020. Následovala veřejná
rozprava.
V souladu se zákonem o vysokých školách a navazujícími vnitřními předpisy MU je
dodatek každoročně vydáván jako aktualizace Zprávy o vnitřním hodnocení kvality
a popisuje změny dosažené v této oblasti za uplynulý rok.
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.
6) Různé
Zasedání Vědecké rady MU se v podzimní semestru 2021 uskuteční
5. října a 23. listopadu 2021 a v jarním semestru 2022 se uskuteční 25. ledna,
29. března a 31. května 2022
Schválil: Martin Bareš, předseda Vědecké rady MU
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Příloha zápisu
Seznam rušených studijních programů
Studijní program
B5349 B-PA Porodní asistence
B5345 B-SZ Spec. ve zdrav.
B5341 B-OS Ošetřovatelství
N5345 N-SZ Spec. ve zdrav. (n.)

P7537 D-SPE4 Specializace v
pedagogice
P7315 D-FI4 Filologie
P7501 D-PD Pedagogika*
P7540 D-SPD4 Speciální pedagogika

Studijní obor
Porodní asistentka
Radiologický asistent
Všeobecná sestra
Nutriční specialista
Didaktika cizího jazyka
Didaktika geografie
Hudební teorie a pedagogika
Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
Výtvarná výchova
Jazyková a literární komunikace
Pedagogika
Speciální pedagogika

* Ke zrušení jsou navrženy pouze některé studijní obory v rámci studijního programu.
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