
Informace 
z jednání Vědecké rady Masarykovy univerzity konaného dne 24. dubna 2001 

 

1) Návrhy na jmenování: 

•  doc. JUDr. Jiřího Malenovského, CSc., profesorem pro obor mezinárodní právo 
veřejné.  

Předseda jmenovací komise prof. P. Holländer. 
Závěr : vědecká rada doporučila předložit návrh ministrovi školství. 

• doc. PhDr. Ladislava Lovaše, CSc., profesorem pro obor  obecná psychologie.   

Předseda komise prof. M. Svoboda. 
Závěr: vědecká rada doporučila předložit návrh ministrovi školství. 

• doc. RNDr. Angely Ottové, DrSc., profesorkou pro obor biofyzika.   

Předseda jmenovací komise prof. V. Sklenář. 
Závěr: vědecká rada doporučila předložit návrh ministrovi školství. 

• doc. MUDr. Pavla Ševčíka, CSc., profesorem pro obor chirurgie.   

Předsedkyně jmenovací komise prof. D. Táborská. 
Závěr: vědecká rada doporučila předložit návrh ministrovi školství. 

• doc. MUDr. Petra Šimka, CSc., profesorem pro  obor chirurgie.   

Předseda komise prof. J.Wechsler. 
Závěr: vědecká rada doporučila předložit návrh na jmenování ministrovi 
školství. 

• doc. MUDr. Marty Munzarové, CSc., profesorkou pro obor vnitřní lékařství.   

Předseda jmenovací komise prof. B. Semrád. 
Závěr: vědecká rada doporučila předložit návrh na jmenování ministrovi 
školství. 

• PaedDr. Blaženy Rudincové, CSc., docentkou pro obor ruský jazyk.   

Předseda habilitační komise prof. S. Žaža. 
Závěr: vědecká rada habilitační řízení zastavila. 

   

2) Návrh na udělení vědecké hodnosti doktora věd o umění prof. PhDr. Tiboru Žilkovi, CSc. 
Návrh byl předložen na základě úspěšné obhajoby doktorské dizertační práce před komisí pro 
obhajoby doktorských dizertačních prací v  boru slovanské literatury (předseda prof. I. 
Pospíšil, DrSc.). 

Závěr: Vědecká rada udělila prof. Tiboru Žilkovi vědeckou hodnost doktora věd o umění. 

   

3)  Návrh LF na akreditaci habilitačního a jmenovacího oboru „oftalmologie“. Vědecká rada 
akreditaci předloženého oboru doporučila. 



   

4) Filozofická fakulta předložila návrhy 2 výzkumných záměrů: 

•  „Dějiny filozofie 20. století“, řešitel doc. B. Horyna  
•  „Literární komunikace v žánrovém a komunikačním kontextu“, řešitel prof. I. 

Pospíšil.  

Závěr: vědecká rada doporučila předložit návrhy ministerstvu školství. 

   

5)   

• Návrh PřF MU na udělení čestné vědecké hodnosti doktora věd prof. RNDr. Jaroslavu 
Kurzweilovi, DrSc.  

        Závěr: vědecká rada návrh doporučila. 

• návrh na udělení Zlaté medaile MU prof. PhDr. Antonínu Bartoňkovi, DrSc.  

        Závěr. Vědecká rada udělení Zlaté medaile schválila. 

  

6) Vědecká rada projednala aktualizaci dlouhodobého záměru MU. 


