
Informace 
z jednání Vědecké rady Masarykovy univerzity konaného dne 26. 

října 2004 
 

  
Přítomni: podle prezenční listiny 
Program:  

1. Řízení ke jmenování profesorem  
2. Návrhy na ocenění  
3. Různé  

  
1.  Řízení ke jmenování profesorem     
Po souhlasu vědecké rady působili jako skrutátoři doc. PhDr. Mikuláš Bek, 
Ph.D. a prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc. 
Návrh na jmenování doc. RNDr. Vladimíra Mikeše, CSc., docenta 
Přírodovědecké fakulty MU, profesorem pro obor Biochemie. 
Návrh přednesl předseda hodnotící komise prof. Pavel Peč. 
Závěr: Vědecká rada doporučila předložit návrh na jmenování ministryni 
školství. 
  
Návrh na jmenování doc. RNDr. Radana Kučery, CSc., docenta  
Přírodovědecké fakulty MU, profesorem pro obor Matematika -  algebra a 
teorie čísel 
Návrh přednesl člen hodnotící komise prof. Ladislav Skula, 
Závěr: Vědecká rada doporučila předložit návrh na jmenování ministryni 
školství. 
  
Návrh na jmenování doc. RNDr. Zuzany Došlé, DSc., docentky 
Přírodovědecké fakulty MU, profesorkou pro obor Matematika – matematická 
analýza. 
Návrh přednesl předseda hodnotící komise prof. Miloslav Bartušek. 
Závěr: Vědecká rada doporučila předložit návrh na jmenování ministryni 
školství. 
  
Návrh na jmenování doc. PhDr. Josefa Kroba, CSc., docenta Filozofické 
fakulty MU, profesorem pro obor Filozofie. 
Návrh přednesl předseda hodnotící  komise prof. Jan Zouhar. 
Závěr: Vědecká rada doporučila předložit návrh na jmenování ministryni 
školství. 
  
Návrh na jmenování doc. Ing. Antonína Slaného, CSc., docenta Ekonomicko-
správní fakulty MU, profesorem pro obor Hospodářská politika. Na dobu 
projednávání profesorského řízení zbavil rektor MU doc. Antonína Slaného, 
CSc. členství ve Vědecké radě MU. Návrh přednesl předseda hodnotící komise 
prof. Ladislav Ivánek. 
Závěr: Vědecká rada doporučila předložit návrh na jmenování ministryni 
školství. 
  
2. Návrhy na ocenění 



• Návrh FF MU na udělení Zlaté medaile MU prof. PhDr. Stanislavu 
Žažovi, CSc., emeritnímu profesoru FF MU, za vědeckou a 
pedagogickou práci pro Masarykovu univerzitu. Návrh je podáván při 
příležitosti významného životního jubilea.  

Závěr: Vědecká rada udělení Zlaté medaile MU schválila.  

• Návrh FF MU na udělení Stříbrné medaile MU PhDr. Miře Nábělkové, 
CSc., pracovnici Jazykovědného ústavu L. Štúra v Bratislavě a 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, za zásluhy o rozvoj 
brněnské slovakistiky.  

Závěr: Vědecká rada udělení Stříbrné medaile MU schválila. 

• Návrh Přírodovědecké fakulty MU na udělení Stříbrné medaile MU 
RNDr. Josefu Šteklovi, CSc., pracovníku Ústavu fyziky atmosféry AV 
ČR v Praze a členu Vědecké rady  Přírodovědecké fakulty  MU. Návrh 
je podáván při příležitosti významného životního jubilea.  

Závěr: Vědecká rada udělení Stříbrné medaile MU schválila 

• Návrh rektora Masarykovy univerzity na udělení Zlaté medaile MU 
prof. RNDr. Eduardu Schmidtovi, CSc., profesoru Přírodovědecké 
fakulty MU, za výkon funkce rektora MU v letech 1992-1998, za 
výkon funkce prorektora pro výzkum a vývoj v letech 1998-2004 a za 
jeho významný přínos k rozvoji Masarykovy univerzity.  

Závěr: Vědecká rada udělení Zlaté medaile MU schválila.  

• Návrh rektora MU na udělení Zlaté medaile MU prof. RNDr. Jiřímu 
Zlatuškovi, CSc., profesorovi a děkanovi Fakulty informatiky MU, za 
výkon funkce rektora MU v letech 1998-2004 a za jeho přínos k rozvoji 
MU.  

Závěr: Vědecká rada udělení Zlaté medaile MU schválila.  

• Návrh rektora MU na udělení Zlaté medaile MU doc. JUDr. Zdeňce 
Gregorové, CSc., docentce Právnické fakulty MU, za výkon funkce 
prorektorky v letech 1998-2004 a za její přínos k rozvoji MU.  

Závěr: Vědecká rada udělení Zlaté medaile MU schválila.  

  
3. Různé 
Vědecká rada projednala způsob doručování materiálů pro svá jednání. Po 
diskusi byl přijat závěr, že i nadále bude dodržována dosavadní praxe, tj. že 
členové vědecké rady obdrží společně s pozvánkou na jednání písemné 
materiály k profesorským řízením (návrh  na jmenování, stanovisko jmenovací 
komise, nejvýznamnější publikace a citace, přehled publikací a citací, jmenný 
seznam vychovávaných doktorandů) a elektronickou formou seznam publikací 
a citací. Z podkladů budou vynechány osobní údaje, které nejsou pro řízení ke 
jmenování profesorem relevantní. 
  
Příští zasedání vědecké rady se koná v úterý dne 14. prosince 2004 v 9.00 hod. 
  

Zapsala: H. Součková Četla: J Musilová 
  



                                                                         


