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IV.  

ZMĚNY   

STATUTU  

MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ 

 

Článek 1 

Ve Statutu Masarykovy univerzity v Brně příloha č. 5 včetně nadpisu zní: 

„Příloha č. 3  

ke Statutu MU 

SEZNAM OBORŮ, 
VE KTERÝCH JE MU OPRÁVNĚNA KONAT  

HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ NEBO  
ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM 

 

Lékařská fakulta 

obor habilitační profesorský 
anatomie 22.10.2007 22.10.2007 

gynekologie a porodnictví 22.10.2007 22.10.2007 

lékařská biologie 22.10.2007 22.10.2007 

lékařská fyziologie 22.10.2007 22.10.2007 

lékařská imunologie 22.10.2007 22.10.2007 

sociální lékařství 22.10.2007 22.10.2007 

stomatologie 22.10.2007 22.10.2007 

vnitřní lékařství 22.10.2007 22.10.2007 

chirurgie 22.10.2007 22.10.2007 

   

dermatovenerologie 22.10.2003 22.10.2003 

histologie a embryologie 22.10.2003 22.10.2003 

hygiena, preventivní lékařství a 

epidemiologie 

22.10.2003 22.10.2003 

lékařská farmakologie 22.10.2003 22.10.2003 

lékařská mikrobiologie 22.10.2003 22.10.2003 

neurologie 22.10.2003 22.10.2003 

patologická fyziologie 22.10.2003 22.10.2003 

patologie 22.10.2003 22.10.2003 

psychiatrie 22.10.2003 22.10.2003 

radiologie 22.10.2003 22.10.2003 
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pediatrie 22.10.2007  

lékařská chemie a biochemie 22.11.2003  

Anesteziologie, intenzivní medicína a 

algeziologie. 

13.12.2009 13.12.2009 

 

Přírodovědecká fakulta 

obor habilitační profesorský 
analytická chemie 10.11.2007 10.11.2007 

anorganická chemie 10.11.2007 10.11.2007 

biofyzika 10.11.2007 10.11.2007 

biochemie 10.11.2007 10.11.2007 

fyzika kondenzovaných látek 10.11.2007 10.11.2007 

fyzikální chemie 10.11.2007 10.11.2007 

geologické vědy se zaměřeními 10.11.2007 10.11.2007 

matematika – algebra a teorie čísel 10.11.2007 10.11.2007 

matematika – geometrie 10.11.2007 10.11.2007 

matematika- matematická analýza 10.11.2007 10.11.2007 

molekulární biologie a genetika 10.11.2007 10.11.2007 

organická chemie 10.11.2007 10.11.2007 

zoologie 10.11.2007 10.11.2007 

fyzická geografie 22.11.2007 22.11.2007 

   

antropologie 10.11.2003 10.11.2003 

fyzika plazmatu 10.11.2003 10.11.2003 

fyziologie rostlin 10.11.2003 10.11.2003 

fyziologie živočichů 10.11.2003 10.11.2003 

obecná matematika a matematická fyzika 10.11.2003 10.11.2003 

teoretická fyzika a astrofyzika 10.11.2003 10.11.2003 

   

botanika 10.11.2003  

kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum 

země 

22.11.2003  

regionální geografie a regionální rozvoj 22.11.2003  

hydrobiologie 2.2.2004  

 

Filozofická fakulta 

obor habilitační profesorský 
česká literatura 22.10.2007 22.10.2007 

český jazyk 22.10.2007 22.10.2007 

dějiny umění 22.10.2007 22.10.2007 

filozofie 22.10.2007 22.10.2007 

jazykověda konkrétních jazykových skupin – francouzský 

jazyk 

22.10.2007 22.10.2007 

klinická psychologie 22.10.2007 22.10.2007 

obecná jazykověda 22.10.2007 22.10.2007 

pravěká archeologie 22.10.2007 22.10.2007 

srovnávací indoevropská jazykověda 22.10.2007 22.10.2007 

teorie a dějiny konkrétní národní literatury – francouzská 

literatura 

22.10.2007 22.10.2007 

teorie a dějiny slovanských literatur – ruská literatura 22.10.2007 22.10.2007 

teorie a dějiny konkrétní národní literatury – španělská 

literatura 

22.10.2007 22.10.2007 

muzikologie 22.11.2007 22.11.2007 
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obecná psychologie 22.10.2007 22.10.2003 

   

archívnictví 22.10.2003 22.10.2003 

české dějiny 22.10.2003 22.10.2003 

estetika 22.10.2003 22.10.2003 

etnologie 22.10.2003 22.10.2003 

jazykověda konkrétních jazykových skupin - anglický 

jazyk 

22.10.2003 22.10.2003 

jazykověda konkrétních jazykových skupin - italský jazyk  22.10.2003 22.10.2003 

jazykověda konkrétních jazykových skupin - německý 

jazyk 

22.10.2003 22.10.2003 

jazykově konkrétních jazykových skupin – ostatní 

slovanské jazyky 

22.10.2003 22.10.2003 

jazykověda konkrétních jazykových skupin – ruský jazyk 22.10.2003 22.10.2003 

klasická filologie 22.10.2003 22.10.2003 

obecné dějiny 22.10.2003 22.10.2003 

pomocné vědy historické 22.10.2003 22.10.2003 

slovanská archeologie 22.10.2003 22.10.2003 

teorie a dějiny konkrétní národní literatury – německá 

literatura 

22.10.2003 22.10.2003 

teorie a dějiny konkrétní národní literatury – italská 

literatura 

22.10.2003 22.10.2003 

teorie a dějiny slovanských literatur  - ostatní slovanské 

literatury 

22.10.2003 22.10.2003 

jazykověda konkrétních  jazykových skupin – španělská 

literatura 

22.10.2003 22.10.2003 

vývojová psychologie 22.10.2003 22.10.2003 

teorie a dějiny divadla 22.11.2003 22.11.2003 

teorie literatury 22.11.2003 22.11.2003 

 

Fakulta sociálních studií 

obor habilitační profesorský 
obecná psychologie 10.11.2007 10.11.2007 

sociální psychologie 10.11.2007 10.11.2007 

politologie 10.11.2007 10.11.2007 

sociologie 10.11.2007 10.11.2007 

   

sociální politika a sociální práce 22.11.2007 22.11.2003 

 

Právnická fakulta 

obor habilitační profesorský 
ústavní právo a státověda 22.11.2007 22.11.2007 

obchodní právo 22.11.2007 22.11.2007 

   

mezinárodní právo soukromé 22.11.2003 22.11.2003 

mezinárodní právo veřejné 22.11.2003 22.11.2003 

občanské právo 22.11.2003 22.11.2003 

teorie práva 22.11.2003 22.11.2003 

   

dějiny státu a práva 22.11.2007  

pracovní právo a sociální zabezpečení 22.11.2007  

trestní právo 22.11.2007  

   

správní právo 22.11. 2003  
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Fakulta informatiky 

obor habilitační profesorský 
informatika 10.11.2007 10.11.2007 

 

Pedagogická fakulta 

obor habilitační profesorský 
pedagogika 10.11.2007 10.11.2003 

kinantropologie 12.5.2004  

hudební výchova 13.12.2007 13.12.2003 

výtvarná výchova 23.12.2003  
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Ekonomicko-správní fakulta 

obor habilitační profesorský 
ekonomie 22.11.2003 22.11.2003 

hospodářská politika 22.11.2003 22.11.2003 

veřejná ekonomie 22.11.2003 22.11.2003 

 

 

Článek 2 

1. Tyto změny  Statutu Masarykovy univerzity v Brně byly schváleny podle § 9 odst. 1 

písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), Akademickým senátem Masarykovy univerzity v Brně dne 

26. listopadu 2001. 

2. Tyto změny Statutu Masarykovy univerzity v Brně nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 

zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

 

Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., v. r. 

rektor 


