
Zápis 

z jednání Vědecké rady Masarykovy univerzity konaného dne 26. května 2009. 
 

Přítomni: podle prezenční listiny 

Program: 1/ Návrhy na jmenování profesorem 

                2/ Návrhy na ocenění 

                3/ Různé 

 

 

Přítomní uctili minutou ticha památku prof. Milana Sojky. 

 

1/ Návrhy na jmenování profesorem 

Skrutátory byli jmenováni prof. Josef Bejček a doc. Jan Svatoň. 

 

– Návrh na jmenování doc. Mgr. Tomáše Tyce, Ph.D., docenta Přírodovědecké fakulty MU, 

profesorem pro obor Teoretická fyzika a astrofyzika. Návrh přednesl předseda hodnoticí 

komise prof. Michal Lenc. 

Závěr: Vědecká rada se usnesla na návrhu, že doc. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D., má být jmenován 

profesorem. Návrh bude předložen ministryni školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

– Návrh na jmenování doc. MUDr. Rudolfy Autraty, CSc., MBA, docenta Lékařské fakulty, 

profesorem pro obor Oftalmologie. Návrh přednesla předsedkyně hodnoticí komise prof. Eva 

Vlková.  

Závěr: Vědecká rada se usnesla na návrhu, že doc. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA, má 

být jmenován profesorem. Návrh bude předložen ministryni školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

 

– Návrh na jmenování doc. MUDr. Martina Bareše, Ph.D., docenta Lékařské fakulty MU, 

profesorem pro obor Neurologie. Návrh přednesl předseda hodnoticí komise prof. Josef 

Bednařík. 

Závěr: Vědecká rada se usnesla na návrhu, že doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., má být 

jmenován profesorem. Návrh bude předložen ministryni školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

– Návrh na jmenování doc. RNDr. Luďka Matysky, CSc., docenta Fakulty informatiky, 

profesorem pro obor Informatika. Návrh přednesl předseda hodnoticí komise prof. Jozef 

Gruska. 

Závěr: Vědecká rada se usnesla na návrhu, že doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc., má být 

jmenován profesorem. Návrh bude předložen ministryni školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

– Návrh na jmenování doc. Ing. Jaroslava Sedláčka, CSc., docenta Ekonomicko-správní 

fakulty MU, profesorem pro obor Podniková ekonomika a management. Návrh přednesl 

předseda hodnoticí komise prof. Ladislav Blažek. 

Závěr: Vědecká rada zastavila řízení ke jmenování doc. Ing. Jaroslava Sedláčka, CSc., 

profesorem. 

 

– Návrh na jmen ování doc. RNDr. Petera Sýkory, Ph.D., mimořádného profesora 

Filozofické fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě, profesorem prof. obor Filozofie. 

Návrh přednesl předseda hodnoticí komise prof. Josef Šmajs. 

Závěr: Vědecká rada se usnesla na návrhu, že doc. RNDr. Peter Sýkora, Ph.D., má být 

jmenován profesorem. Návrh bude předložen ministryni školství, mládeže a tělovýchovy. 



 

– návrh na jmenování doc. RNDr. Davida Trunce, CSc., docenta Přírodovědecké fakulty 

MU, profesorem pro obor Fyzika plazmatu. Návrh přednesl předseda hodnoticí komise prof. 

Jan Janča. 

Závěr: Vědecká rada se usnesla na návrhu, že doc. RNDr. David Trunec. Ph.D., má být 

jmenován profesorem. Návrh bude předložen ministryni školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

2/ Návrhy na ocenění. 

 

– Návrh děkanky Právnické fakulty MU na udělení čestné vědecké hodnosti doktora panu 

Jeanu-Paulu Costovi., předsedovi Evropského soudu pro lidská práva. Návrh přednesla 

děkanka PrF prof. N. Rozehnalová. 

Závěr: Vědecká rada schválila udělení čestné vědecké hodnosti jednomyslně. 

 

3/ Různé 

 

– Příští zasedání Vědecké rady MU se uskuteční 13. října 2009 a 8. prosince 2009. 

 

 

 

Zapsala: H. Součková                                          Viděla: prof. J. Musilová, prorektorka 

 


