
Informace 
z jednání Vědecké rady Masarykovy univerzity konaného dne 8. 

června 2004 
 

   
Přítomni: dle prezenční listiny 
  
Program: 1) Návrhy na jmenování profesorem 
                2) Návrhy na ocenění 
                3) Aktualizace Dlouhodobého záměru MU na rok 2005 
                4) Různé 
  
1) Návrh na jmenování doc. PhDr. PaedDr. Jindřicha Vybírala, CSc., 
docenta Vysoké školy uměleckoprůmyslové Praze, profesorem pro obor dějiny 
umění. Návrh přednesl předseda jmenovací komise prof. Jiří Kroupa. 
Závěr: Vědecká rada doporučila předložit návrh na jmenování ministryni 
školství. 
  
  
–  Návrh na jmenování doc. PhDr. Josefa Ungera, CSc., docenta 
Přírodovědecké fakulty MU, profesorem pro obor antropologie. Návrh 
přednesl předseda jmenovací komise prof. Jaroslav Malina. 
  Závěr: Vědecká rada doporučila předložit návrh na jmenování ministryni 
školství. 
  
– Návrh na jmenování doc. MUDr. Pavla Štourače, Ph.D., docentem pro 
obor  neurologie předložil vědecké radě rektor MU podle § 72 odst. 11 zákona 
č. 111/19978 Sb.  
Děkan LF prof. J. Žaloudík, který nebyl na zasedání přítomen, podal své 
stanovisko písemně, v diskusi k návrhu vystoupili předseda jmenovací komise  
prof. I. Rektor, prof. Brázdová, prof. Vácha, prof. Gruska. 
Závěr: habilitační řízení se zastavuje. 
  
     Vědecká rada odsouhlasila většinou hlasů toto zdůvodnění: Vzhledem 
k tomu, že návrh nezískal potřebnou většinu hlasů, habilitační řízení se 
zastavuje.  
  
  
2) Rektor MU předložil návrh na udělení Zlaté medaile MU panu Janu 
Schmidtovi za spolupráci při přípravě výstavby Univerzitního kampusu 
Bohunice. V návrhu byla zohledněna také skutečnost, že p. Schmidt podpořil 
založení  Nadačního fondu Pavla Kohna. 
Závěr: vědecká rada schválila udělení Zlaté medaile jednomyslně. 
  

     –  Právnická fakulta předložila návrh na udělení Zlaté medaile Masarykovy 
univerzity prof. Dr. Peteru Doraltovi, LL.M. , profesorovi 
Wirtschaftsuniversität Wien a předsedovi představenstva Forchungsinstitut für 
mittel- und osteuropäisches Wirtschaftsrecht Wien. Návrh byl podán při 



příležitosti 65. narozenin prof. Doralta za vynikající výsledky v oblasti 
obchodního a hospodářského práva  a za spolupráci s Právnickou fakultou MU. 

      Výsledek hlasování: vědecká rada schválila udělení Zlaté medaile MU 
jednomyslně.  

  
– Rektor přednesl návrh Fakulty sociálních studií na udělení Zlaté medaile 
Masarykovy univerzity prof. JUDr. Vladimíru Čermákovi při příležitosti 
jeho 75. narozenin. Prof. Čermák výrazně ovlivnil akademické prostředí, stejně 
jako prostředí justice a stal se jednou z nevýraznějších a profilujících osobností 
Ústavního soudu. ČR. 
    Rektor prof. Zlatuška navrhl, aby vzhledem k významu činnosti prof. 
Čermáka byl návrh překvalifikován na čestný doktorát. Vědecká rada tento 
návrh přijala. 
Výsledek hlasování: vědecká rada schválila udělení čestného doktorátu MU 
všemi hlasy.         
      
– Právnická fakulta předložila návrh na udělení čestného doktorátu panu Otovi 
Weinbergerovi, emeritnímu profesorovi Právnické fakulty v Grazu za přínos 
k rozvoji právní teorie a filosofie, k rozvoji tzv. brněnské normativní školy a 
k jejímu kritickému rozvinutí a jako ocenění jeho spolupráce s Právnickou 
fakultou MU. Návrh je podáván při příležitosti 85. narozenin prof. 
Weinbergera. 
Výsledek hlasování: vědecká rada schválila udělení čestného doktorátu 
jednomyslně.  
  
3) Rektor MU podal obsáhlý výklad k návrhu aktualizace dlouhodobého 
záměru MU na rok 2005, který byl členům vědecké rady zaslán e-mailovou 
poštou. K návrhu podal připomínku prof. J. Vácha. Návrh byl projednán a 
schválen Akademickým senátem MU dne 7. 6. 2004.  
  
–  Rektor poděkoval členům vědecké rady za jejich spolupráci v uplynulých 6 
letech jeho funkčního období a za jejich úsilí o rozvoj Masarykovy univerzity.  
  
– Za členy vědecké rady poděkoval rektorovi jménem členů vědecké rady 
prof. Ivo Možný.  
  
  

Zapsala: H. Součková Viděl: prof. Schmidt, prorektor 
  
                                                                         


