
Zápis 
z jednání Vědecké rady Masarykovy univerzity  

konaného dne 21. října 2008. 
 
 
Přítomno: podle prezenční listiny 
 
Program: 1/ Návrhy na jmenování profesorem 
                2/ Návrhy na ocenění 
                3/ projednání Aktualizace Dlouhodobého záměru MU na rok 2009 
                4/ Různé 
 
1/ Návrhy na jmenování profesorem 
 
– Návrh na jmenování doc. Dr. Jiřího Kozelky, docenta Ústavu kondenzovaných látek 
Přírodovědecké fakulty MU, profesorem pro obor Anorganická chemie. 
Návrh přednesl předseda hodnoticí komise prof. V. Sklenář. 
Závěr: Vědecká rada se usnesla na návrhu, že doc. Dr. Jiří Kozelka má být jmenován 
profesorem. Návrh bude předložen ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy. 
 
 
– Návrh na jmenování doc. JUDr. Jaroslava Fenyka, Ph.D., DSc.,  docenta Právnické 
fakulty MU, profesorem pro obor Trestní právo. Návrh přednesl člen hodnoticí komise prof. 
V. Kratochvíl. 
Závěr: Vědecká rada se usnesla na návrhu, že doc. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., má být 
jmenován profesorem. Návrh bude předložen ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy. 
 
 
– Návrh na jmenování doc. MUDr. Vladimíra Černého, Ph.D., docenta Lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy v Hradci Králové, profesorem pro obor Anesteziologie, intenzivní 
medicína a algeziologie. Návrh přednesl předseda hodnoticí komise prof. P. Ševčík. 
Závěr: Vědecká rada se usnesla na návrhu, že doc. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.,  má být 
jmenován profesorem. Návrh bude předložen ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy. 
 
 
– Návrh na jmenování doc. PhDr. Mgr. Tomáš Knoze, Ph.D., docenta Filozofické fakulty 
MU, profesorem pro obor Historie – obecné dějiny. Návrh přednesl předseda hodnoticí 
komise prof. J. Válka. 
Závěr: Vědecká rada se usnesla na návrhu, že doc. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D., má být 
jmenován profesorem. Návrh bude předložen ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy. 
 
 
– Návrh na jmenování doc. PhDr. Milana Pola, CSc., docenta Filozofické fakulty MU, 
profesorem pro obor Pedagogika. Návrh přednesl předseda hodnoticí komise prof. V. Švec. 
Závěr: Vědecká rada se usnesla na návrhu, že doc. PhDr. Milan Pol, CSc., má být jmenován 
profesorem. Návrh bude předložen ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy. 
 
– Návrh na jmenován Dr. habil. Janusze Raka, MD, PhD, docenta McGill University 
v Montrealu, profesorem pro obor Onkologie. Návrh přednesl předseda hodnoticí komise 
prof. M. Penka. 



Závěr: Vědecká rada se usnesla na návrhu, že dr. habil. Janusz Rak, MD, PhD, má být 
jmenován profesorem. Návrh bude předložen ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy. 
 
– Návrh na jmenování doc. RNDr. Zdeňka Wimmera, DrSc., vědeckého pracovníka Ústavu 
experimentální botaniky AV ČR, profesorem pro obor Organická chemie. Návrh přednesl 
předseda hodnoticí komise prof. M. Potáček. 
Závěr: Vědecká rada se usnesla na návrhu, že doc. RNDr. Zdeněk Wimmer, DrSc., má být 
jmenován profesorem. Návrh bude předložen ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy. 
 
 
2/ Návrhy na ocenění 
 
– Návrh Lékařské fakulty MU na udělení Zlaté medaile Masarykovy univerzity prof. MUDr. 
Janu Wechslerovi, CSc., za významný přínos k rozvoji chirurgie. Návrh je podáván při 
příležitosti významného životního jubilea. 
Závěr: Vědecká rada schválila udělení Zlaté medaile MU prof. Wechslerovi jednomyslně. 
 
3/ Aktualizace Dlouhodobého záměru MU 
Vědecká rada pojednala Aktualizaci Dlouhodobého záměru MU na rok 2009. 
 
4/ Příští zasedání Vědecké rady MU se bude konat dne 9. prosince 2009. 
 
 
Zapsala: H. Součková                                        Viděla: Jana Musilová, prorektorka 
 


