
Informace 
z jednání Vědecké rady Masarykovy univerzity konaného dne 3. prosince 2002 

 
  
Přítomní: dle prezenční listiny 
Program:  1) Jmenovací řízení profesorem 
                2) Návrhy na ocenění 
                3) Různé 
  
  
Členové vědecké rady uctili památku prof. PhDr. Jiřího Fukače, CSc. 
  
1)  

• Návrh na jmenování doc. MUDr. Zdeňka Černého, CSc., docenta Lékařské fakulty 
Masarykovy univerzity, profesorem pro obor vnitřní lékařství. Předseda jmenovací 
komise prof. MUDr. P. Dítě, DrSc.  

Závěr: Vědecká rada zastavila jmenovací řízení profesorem. 

• Návrh na jmenování doc. MUDr. Hany Kubešové, CSc., docentky Lékařské fakulty 
Masarykovy univerzity profesorkou  pro obor vnitřní lékařství. Předseda jmenovací 
komise  prof. Miroslav Penka.  

Závěr: vědecká rada doporučila postoupit návrh na jmenování ministryní 
školství. 

• Návrh na jmenování doc. RNDr.Vladimíra Mikeše, CSc., docenta Přírodovědecké 
fakulty MU, profesorem pro obor biochemie. Předseda jmenovací komise prof. Igor 
Kučera.  

Závěr: vědecká rada zastavila jmenovací řízení doc. RNDr. V. Mikeše 
profesorem. 

• Návrh na jmenování doc. RNDr. Jany Musilové, CSc., docentky Přírodovědecké 
fakulty Masarykovy univerzity, profesorkou pro obor  obecná fyzika a matematická 
fyzika. Předseda jmenovací komise prof. M. Lenc.  

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

• Návrh na jmenování doc. MUDr. Martina Riedla, CSc., docenta Technické 
univerzity v Mnichově, profesorem pro obor vnitřní lékařství. Předseda jmenovací 
komise prof. Jiří Vítovec.  

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

• Návrh na jmenování doc. PhDr. Tomáše Sirovátky, CSc., docenta Fakulty sociálních 
studií MU, profesorem pro obor sociální politika a sociální práce. Předseda jmenovací 
komise prof. Ivo Možný.  

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

• Návrh na jmenování doc. JUDr. Ivo Telce, CSc., docenta Právnické fakulty 
Masarykovy univerzity, profesorem pro obor  občanské právo. Předseda jmenovací 
komise prof. Josef Bejček.  



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

• Návrh na jmenování doc. ThDr. et ThDr. Otakara Fundy, docenta Pedagogické 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze, profesorem pro obor filozofie. Předseda 
jmenovací komise prof. Josef Šmajs.  

Závěr: vědecká rada doporučila předložit návrh na jmenování ministryni 
školství. 
Vědecká rada doporučuje, aby v případech, že uchazeč vykazuje v bibliografii 
monografie, která nebyla dosud publikována, přiložil do spisu kopii 
nakladatelské smlouvy. 

  
2) Byl předložen návrh děkana Přírodovědecké fakulty  na udělení Stříbrné medaile 
Masarykovy univerzity prof. RNDr. Ladislavu Skulovi, DrSc. za dlouholeté přínosné 
působení za Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Návrh je podáván při příležitosti 
významného životního jubilea prof. Skuly. 
Závěr: vědecká rada schválila návrh na udělení Stříbrné medaile jednomyslně. 
  
3) Prorektor Schmidt informoval o organizaci výzkumných záměrů. Podle Rady vlády ČR pro 
výzkum a vývoj  se veřejné vysoké školy mohou rozhodnout,  zda budou pokračovat ve 
stávajících výzkumných záměrech ještě v roce 2004, nebo zda předloží návrhy na nové 
výzkumné záměry řešené od r. 2004. Zástupci VVŠ, kteří se sešli na poradě na ministerstvu 
školství doporučili v řešení pokračovat v řešení dosavadních výzkumných záměrů. Nové 
výzkumné záměry tak budou řešeny od r. 2005. Zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře  výzkumu a 
vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře 
výzkumu a vývoje)  otevírá možnost řešení výzkumných záměrů i pro subjekty mimo VVŠ. 
což vytvoří v této oblasti větší konkurenci a je proto třeba přípravě věnovat větší pozornost.  

• Prorektor Schmidt pozval všechny členy vědecké rady na mimořádné zasedání VR 
MU  dne 11. prosince 2002, na němž bude udělena Velká zlatá medaile MU panu 
Süleymanu Demirelovi, 9. prezidentovi Turecké republiky a čestná vědecká hodnost 
doktora věd prof. Herwigu Friesingerovi, profesorovi Vídeňské univerzity. Slavnostní 
zasedání se koná v 11 hodin v aule Masarykovy univerzity na právnické fakultě MU, 
Brno, Veveří 70.  

• prorektor Schmidt popřál všem členů vědecké rady MU příjemné vánoce a hodně 
pracovních i osobních úspěchů v novém roce.  

 
Další zasedání vědecké rady MU se koná dne 18. března 2003.  


