
Informace 
z jednání Vědecké rady Masarykovy univerzity konaného dne 14. března 2000 

 

1) Návrhy na jmenování profesorem: 

- doc. PhDr. Zdeňka Měřínského, CSc., profesorem pro obor slovanská archeologie. 
Předseda návrhové komise prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. 

Závěr: vědecká rada doporučila rektorovi předložit návrh na jmenování ministrovi školství.  

  

- doc. MUDr. Zdeňka Adama, CSc., profesorem pro obor vnitřní lékařství. 

Předseda komise prof. MUDr. Bořivoj Semrád, CSc. 

Závěr: vědecká rada doporučila předložit návrh na jmenování ministrovi školství. 

  

- doc. RNDr. Otakara Jelínka, CSc., profesorem pro obor biofyzika.  

Předseda návrhové komise prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc. 

Závěr: vědecká rada zastavila jmenovací řízení. 

  

- doc. RNDr. Miroslava Holíka, CSc., profesorem pro obor fyzikální chemie.  

Předseda návrhové komise prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc. 

Závěr: vědecká rada doporučila předložit návrh na jmenování ministrovi školství. 

  

- doc. RNDr. Jan Lasovský, CSc., profesorem pro obor fyzikální chemie.  

Předseda návrhové komise prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc. 

Závěr: vědecká rada doporučila předložit návrh na jmenování ministrovi školství. 

  

  

2) Návrh na akreditaci. 



FF předložila návrh na rozšíření doktorského studijního programu filologie o obor Literární 
komparatistika. 

Závěr: vědecká rada akreditaci doktorského studijního programu doporučila.  

  

  

3) Návrhy na ocenění: 

- návrh PrF na udělení Velké zlaté medaile MU Gilbertu Guillaumovi, předsedovi 
Mezinárodního soudního dvora v Haagu. 

Závěr: vědecká rada udělení Zlaté medaile schválila. 

  

- návrh FF na udělení Zlaté medaile MU prof. PhDr. Dušanu Šlosarovi, CSc., za vědecké a 
pedagogické působení na MU. 

Závěr: vědecká rada schválila udělení Zlaté medaile 

  

- návrh PdF na udělení Stříbrné medaile MU prof. RNDr. Jaromíru Demkovi, CSc., za 
vědecké a pedagogické působení na MU. 

Závěr: vědecká rada udělení Stříbrné medaile schválila. 

  

- návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doktora věd Dr. Alfredu Baderovi (USA). 

Závěr: vědecká rada udělení čestné vědecké hodnosti doporučila. 

  

- návrh na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy “Talent 99” studentu 
Přírodovědecké fakulty Bc. Pavlu Hyršlovi. 

Závěr: vědecká rada udělení Stříbrné medaile schválila. 

  

  

4) Vědecká rada schválila návrhy na zřízení Výzkumných center zpracované na základě 
vyhlášení výběrového řízení MŠMT na fakultách MU. 


