
Zápis 
ze zasedání Vědecké rady Masarykovy univerzity  

konaného dne 9. prosince 2008. 
 
 
Přítomni: podle prezenční listiny 
 
Program: 1/ Návrhy na jmenování profesorem 
                2/ Návrhy na ocenění 
                3/ Různé 
 
1/ Návrhy na jmenování profesorem 
 
– Návrh na jmenování doc. MUDr. Marie Novákové, Ph.D., docentky Lékařské fakulty MU, 
profesorkou pro obor Lékařská fyziologie. Návrh přednesla předsedkyně hodnoticí komise 
prof. A. Vašků.  
Závěr: Vědecká rada se usnesla na návrhu, že doc. MUDr. Marie Nováková, Ph.D., má být 
jmenována profesorkou. Návrh bude předložen ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy. 
 
– Návrh na jmenování doc. MUDr. Martina Smrčky, Ph.D., MBA, docenta Lékařské 
fakulty MU, profesorem pro obor Chirurgie. Návrh přednesl předseda hodnoticí komise prof. 
J. Wechsler. 
Závěr: Vědecká rada se usnesla na návrhu, že doc. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., má být 
jmenován profesorem. Návrh bude předložen ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy. 
 
 
– Návrh na jmenování doc. RNDr. Jiřího Šponera, DrSc.,  pracovníka Biofyzikálního 
ústavu AV ČR, profesorem pro obor Biomolekulární chemie. Návrh přednesl předseda  
hodnoticí komise prof. V. Sklenář. 
Závěr: Vědecká rada se usnesla na návrhu, že doc. RNDr. Jiří Šponer, DrSc., má být 
jmenován profesorem. Návrh bude předložen ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy. 
 
 
– Návrh na jmenování doc. PhDr. Ludmily Urbanové, CSc., docentky Filozofické fakulty 
MU, profesorkou pro obor Lingvistika konkrétních jazyků – germánské jazyky. Návrh 
přednesl člen hodnoticí komise prof. V Blažek. 
Závěr: Vědecká rada zastavila řízení ke jmenování doc. PhDr. Ludmily Urbanové, CSc., 
profesorkou. 
 
 
2/ Návrhy na ocenění 
 
– Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doktora  Masarykovy univerzity  prof. Javieru 
Esparzovi, profesoru Technické univerzity v Mnichově. Návrh přednesl děkan Fakulty 
informatiky prof. J. Zlatuška. 
Závěr: Vědecká rada schválila udělení čestného vědecké hodnosti doktora MU prof. J. 
Esparzovi jednomyslně. 
 
3/ Různé 
 



– Na zasedání byla diskutována problematika organizace vzdělávání vedoucího k získání 
titulu MBA na Masarykově univerzitě. Rektor informoval, že v současné době organizuje MU 
program LL.M. a MPA. O možnosti studia MBA je jednáno s Ekonomicko-správní fakultou.  
 
– Příští zasedání Vědecké rady MU se budou konat 10. března a 26. května 2009. 
 
– Rektor poděkoval všem členům VR MU za práci v roce 2008 a popřál jim příjemné 
vánoční svátky a vše nejlepší v novém roce. 
 
 
Zapsala: H. Součková                                     Viděla: Jana Musilová, prorektorka 
 


