Zápis o online jednání Vědecké rady Masarykovy univerzity 25. ledna 2022
Číslo jednací: MU-VR/269544/2021/1587283/RMU-6

Jednání Vědecké rady Masarykovy univerzity proběhlo v termínu 25. ledna 2022 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. PhDr. Hany Přikrylové Kučerové, Ph.D., profesorkou
v oboru Psychologie.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Filozofické fakulty MU na
jmenování doc. PhDr. Hany Přikrylové Kučerové, Ph.D., docentky Filozofické fakulty
MU, profesorkou v oboru Psychologie.
Návrh přednesl předseda hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. 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 profesorem.
Závěr: Vědecká rada MU navrhuje jmenovat doc. PhDr. Hanu Přikrylovou Kučerovou,
Ph.D., profesorkou v oboru Psychologie. Návrh bude předložen ministrovi školství,
mládeže a tělovýchovy.
__
Návrh na jmenování doc. MUDr. Tomáše Novotného, Ph.D., profesorem v oboru
Vnitřní lékařství.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Lékařské fakulty MU na jmenování
doc. MUDr. Tomáše Novotného, Ph.D., zástupce přednosty Interní kardiologické
kliniky Lékařské fakulty MU, profesorem v oboru Vnitřní lékařství.
Návrh přednesl člen hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. MUDr. Mgr. Jiří
Pařenica, 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. Tomáše Novotného, Ph.D.,
profesorem v oboru Vnitřní lékařství. Návrh bude předložen ministrovi školství, mládeže
a tělovýchovy.
__
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Návrh na jmenování doc. Mgr. Václava Brázdy, Ph.D., profesorem v oboru
Molekulární biologie a genetika.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Přírodovědecké fakulty MU na
jmenování doc. Mgr. Václava Brázdy, Ph.D., výzkumného a vývojového pracovníka
Lékařské fakulty MU, profesorem v oboru Molekulární biologie a genetika.
Návrh přednesla předsedkyně hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. RNDr.
Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. 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. Václava Brázdu, Ph.D.,
profesorem v oboru Molekulární biologie a genetika. Návrh bude předložen ministrovi
školství, mládeže a tělovýchovy.
__
Návrh na jmenování doc. MUDr. Bohuslava Kianičky, Ph.D., profesorem v oboru
Vnitřní lékařství.
Vědecké radě MU byl předložen návrh Vědecké rady Lékařské fakulty MU na jmenování
doc. MUDr. Bohuslava Kianičky, Ph.D., přednosty II. interní kliniky Lékařské fakulty
MU, profesorem v oboru Vnitřní lékařství.
Návrh přednesl člen hodnoticí komise pro toto kvalifikační řízení prof. MUDr. Miroslav
Souček, 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. Bohuslava Kianičku, Ph.D.,
profesorem v oboru Vnitřní lékařství. Návrh bude předložen ministrovi školství, mládeže
a tělovýchovy.
2) Žádost o udělení výjimky dle § 74 zákona 111/1998 Sb.
Proděkan pro výzkum, vývoj a doktorské studium Fakulty informatiky MU Petr Hliněný
přestavil žádost o prominutí předchozího jmenování docentem dle § 74 Zákona o
vysokých školách v řízení ke jmenování profesorem uchazeče Stanislava Živného,
Doctor of Philosophy. Následovala veřejná rozprava a hlasování o návrhu.
Závěr: Vědecká rada MU navrhuje rektorovi prominout předchozí jmenování docentem
Stanislava Živného, Doctor of Philosophy, pro jeho řízení ke jmenování profesorem.
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3) Návrh na udělení čestného doktorátu prof. Dr. Michaelu Beckermanovi
Děkan Filozofické fakulty MU Milan Pol přestavil návrh na udělení čestného doktorátu
prof. Dr. Michaelu Beckermanovi. Následovala veřejná rozprava a hlasování o návrhu.
Závěr: Vědecká rada Masarykovy univerzity souhlasí s návrhem na udělení čestného
doktorátu prof. Dr. Michaelu Beckermanovi.
4) Různé
Zasedání Vědecké rady MU se v jarním semestru 2022 uskuteční 29. března
a 31. května 2022.

Schválil: Martin Bareš, předseda Vědecké rady MU

Vědecká rada Masarykovy univerzity
Zápis o online jednání

