
Informace 
z jednání Vědecké rady Masarykovy univerzity konaného dne 30. října 2001 

 

1) Návrh na udělení vědecké hodnosti doktora fyzikálně-matematických věd doc. RNDr. 
Jarolímu Burešovi, CSc. Obhajoba doktorské disertační práce proběhla před komisí pro 
obhajoby doktorských disertačních prací v oboru 11-03-9 geometrie a topologie. Předseda 
komise prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc. 

Závěr: Vědecká rada MU udělila doc. RNDr. Jarolímu Burešovi, CSc. vědeckou hodnost 

doktora fyzikálně-matematických věd. 

2) 

• Návrh na jmenování doc. MUDr. Josefa Bednaříka, CSc., odborného asistenta 
Lékařské fakulty MU, profesorem pro obor neurologie. Předseda komise prof. MUD. 
Ivan Rektor, CSc.  

Závěr: VR doporučila předložit návrh na jmenování ministrovi školství. 

• Návrh na jmenování doc. RNDr. Viktora Brabce, DrSc., docenta Biofyzikálního 
ústavu AV ČR, profesorem pro obor biofyzika. Komise byla zastoupena členkou 
RNDr. Janou Šlotovou, CSc. (předseda prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.).  

Závěr: VR doporučila předložit návrh na jmenování ministrovi školství. 

• Návrh na jmenování doc. RNDr. Zdeňka Laštůvky, CSc., docenta Mendelovy 
zemědělské a lesnické univerzity, profesorem pro obor zoologie. Předseda hodnotící 
komise prof. R.  Rozkošný.  

Závěr: VR doporučila předložit návrh na jmenování ministrovi školství. 

• Návrh ha jmenování doc. PhDr. Jiří Holého, DrSc., docenta Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze, profesorem pro obor česká literatura. Předseda hodnotící 
komise prof. Z. Kožmín.  

Závěr: VR doporučila předložit návrh na jmenování ministrovi školství. 

• Návrh na jmenování doc. PhDr. Petra Mareše, CSc., docenta fakulty sociálních 
studií MU, profesorem pro obor sociologie. Předseda komise prof. I. Možný. Z  

Závěr: VR doporučila předložit návrh na jmenování ministrovi školství. 

   

3) Návrh Filozofické fakulty MU na jmenování PhDr. Vlasty Křečkové, CSc., docentkou 
pro obor jazykověda konkrétních jazykových skupin – francouzský jazyk. Předseda komise 
prof. PhDr. L. Bartoš (jednání se zúčastnila členka komise doc. PhDr. L. Miličková).  

Závěr: Vědecká rada MU zastavila habilitační řízení.   



 4)  

• Návrh FF MU na udělení čestné vědecké hodnosti doktora ved. prof. dr. Johnu 
Tyrrelovi, britskému hudebnímu vědci.  

Závěr: vědecká rada doporučila návrh jednomyslně. 

• Návrh Přírodovědecké fakulty MU na udělení čestné vědecké hodnosti  prof. RNDr. 
Manuelu Cardonovi, emer. pracovníkovi ústavu Maxe Plancka.  

Závěr: vědecká rada doporučila udělení čestné vědecké hodnosti jednomyslně. 

• Návrh rektora MU na udělení Velké zlatě medaile MU panu Süleymanu Demirelovi, 
emer. prezidentovi Turecké republiky.  

Závěr: vědecká rada doporučila udělení Velké zlaté medaile většinou hlasů. 

• Návrh Přírodovědecké fakulty na udělení Zlaté medaile MU prof. RNDr. Františku 
Šikovi, DrSc., za dlouhodobé působení a přínos k rozvoji Přírodovědecké fakulty MU. 
Návrh je podáván při příležitosti významného životního jubilea prof. Šika.  

Závěr: Vědecká rada schválila udělení Zlaté medaile  jednomyslně. 

• Návrh Přírodovědecké fakulty MU doc. RNDr. Ferdinandu Šamajovi, DrSc., při 
příležitosti významného životního jubilea za dlouholetou spolupráci s katedrou 
geografie PřF MU.  

Závěr: vědecká rada chválila udělení Zlaté medaile většinou hlasů. 

• Návrh Přírodovědecké fakulty na udělení Stříbrné medaile MU RNDr. Zdeňku 
Stráníkovi, CSc., při příležitosti významného životního jubilea k významnému 
životnímu jubileu.  

Závěr: vědecká rada schválila udělení Stříbrné medaile jednomyslně. 

• Návrh FF na udělení Zlaté medaile MU prof. PhDr. Romanu Mrázkovi, DrSc., in 
memoriam.  

Závěr: Vědecká rada se přiklonila k závěru ze zasedání VR MU dne 3. 12.1996 s tím, že 

in memoriam budou medaile MU udělovány pouze v případě, že návrh byl podán za 

života navrhovaného. 

   

5) Filozofická fakulta předložila návrh na rozšíření doktorského studijního oboru filozofie o 
obor religionistiky. Výklad podal děkan Filozofické fakulty. 

Závěr: vědecká rada doporučila návrh jednomyslně. 

 



6)  

• Vědecké radě byl předložen návrh na usnesení na podporu děkanů lékařských fakult, 
kteří přijali nesouhlasné stanovisko k návrhu zákona Ministerstva zdravotnictví, 
kterým se mění způsob jmenovaní vedoucích klinik. Návrh opomíjí úlohu lékařských 
fakult při jmenování přednostů klinik.  

 Závěr: Usnesení bylo přijato jednomyslně. 

• Rektor informoval členy vědecké rady, že senát Masarykovy univerzity rozhodl o 
zřízení Fakulty sportovních studií od 1. ledna 2002.  

• Dne 16. listopadu 2001 v 10 hod. se uskuteční slavnostní zasedání vědeckých rad 
Masarykovy univerzity a Přírodovědecké fakulty MU při příležitosti udělení čestné 
vědecké hodnosti doktora fyzikálně-matematických věd prof.  RNDr. Jaroslavu 
Kurzweilovi, DrSc. Slavnostní zasedání se koná v aule MU na Právnické fakultě, 
Brno, Veveří 70.  


