
Zápis 

z jednání Vědecké rady Masarykovy univerzity konaného dne 8. prosince 2009 
 

Přítomni : Podle prezenční listiny 

 

Program: 1/ Návrhy na jmenování profesorem 

                2/ Různé 

 

 

 

1/ Návrhy na jmenování profesorem  

 

Skrutátoři: prof. Jan Ţaloudík a doc. Jan Svatoň. 

 

– Návrh na jmenování doc. RNDr. Jiřího Fajkuse, CSc., docenta Přírodovědecké fakulty 

MU, profesorem pro obor Molekulární biologie a genetika. Návrh přednesl předseda 

hodnoticí komise prof. J. Šmarda. 

Závěr: Vědecká rada se usnesla na návrhu, ţe doc. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.,  má být jmenován 

profesorem. Návrh bude předloţen ministryni školství, mládeţe a tělovýchovy. 

 

 

- Návrh na jmenování doc. PhDr. Vladimíra Goňce, CSc., docenta Filozofické fakulty MU, 

profesorem pro obor Historie – obecné dějiny. Návrh přednesl předseda hodnoticí komise 

prof. J. Vaculík. 

Závěr: Vědecká rada zastavila řízení ke jmenování doc. PhDr. Vladimíra Goňce, CSc., 

profesorem. 

 

 

– Návrh na jmenování doc. PhDr. Marty Horňákové, PhD., docentky Pedagogické fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislavě, profesorkou pro obor Speciální pedagogika. Návrh 

přednesla předsedkyně hodnoticí komise prof. M. Vítková. 

Závěr: Vědecká rada se usnesla na návrhu, ţe doc. PhDr. Marta Horňáková, PhD.,  má být 

jmenována profesorkou. Návrh bude předloţen ministryni školství, mládeţe a tělovýchovy. 

 

 

– Návrh na jmenování doc. Mgr. Libora Jana, Ph.D., docenta Filozofické fakulty MU, 

profesorem pro obor Historie – české dějiny. Návrh přednesl předseda hodnoticí komise prof. 

J. Válka. 

Závěr: Vědecká rada se usnesla na návrhu, ţe doc. Mgr. Libor Jan, Ph.D.,  má být jmenován 

profesorem. Návrh bude předloţen ministryni školství, mládeţe a tělovýchovy. 

 

– Návrh na jmenování doc. Mgr. Jiřího Macháčka, Ph.D., docenta Filozofické fakulty MU, 

profesorem pro obor Archeologie středověku. Návrh přednesl předseda hodnoticí komise 

prof. Z. Měřínský. 

Závěr: Vědecká rada se usnesla na návrhu, ţe doc. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D., má být 

jmenován profesorem. Návrh bude předloţen ministryni školství, mládeţe a tělovýchovy. 

 

– Návrh na jmenování doc. MUDr. Beaty Sániové, PhD., docentky Jesseniovy lékařské 

fakulty Univerzity Komenského v Martině, profesorkou pro obor Anesteziologie, intenzivní 

medicína a algeziologie. Návrh přednesl předseda hodnoticí komise prof. P. Ševčík. 



Závěr: Vědecká rada se usnesla na návrhu, ţe doc. MUDr. Beata Sániová, PhD., má být 

jmenována profesorkou. Návrh bude předloţen ministryni školství, mládeţe a tělovýchovy. 

 

2/ Různé 

 

– Prorektorka Musilová informovala členy vědecké rady o problematice vysokoškolského 

specifického výzkumu a jejím řešení na MU. Podle zákona č. 130/2002 Sb., v platném znění 

jsou tyto prostředky účelovou podporou, která bude vyuţívána na podporu výzkumné činnosti 

studentů. Na Masarykově univerzitě se soutěţ o projekty specifického výzkumu  řídí Směrnicí 

rektora č. 9/2009 „Pravidla soutěţe na podporu studentských projektů na Masarykově 

univerzitě“. Soutěţ je dvoukolová (fakulty, rektorát) a v současné době jsou návrhy po prvním 

kole hodnocení předány k další proceduře Odboru vědy a výzkumu RMU. 

 

–  Prorektorka Musilová podala informaci o problematice financování krácených výzkumných 

záměrů a vyuţití institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace, která je přiznávána 

podle hodnocení výzkumných výsledků. Na MU institucionální podpora podle výsledků 

s mírným přebytkem vykompenzuje deficit vzniklý krácením výzkumných záměrů. 

 

– prof. Haňka poţádal jako předseda Rady pro reformu terciárního vzdělávání o náměty a 

připomínky k této problematice. 

 

– Příští zasedání Vědecké rady MU se uskuteční 16. března 2010 a 25. května 2010. 

 

 

Zapsala: H. Součková                                                         Viděla: Jana Musilová, prorektorka 

 


