
Informace 
z jednání Vědecké rady Masarykovy univerzity konaného dne 1. 

března 2005 
 

  
Přítomni: podle prezenční listiny 
  
Program: 1) Návrhy na jmenování profesorem 
                2) Návrhy na ocenění 
                3) Problematika habilitačních řízení a řízení ke jmenování 
profesorem na MU 
                4) Různé 
  
 1) Návrhy na jmenování profesorem 
  
      Jako skrutátoři pracovali prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc. a doc. PaedDr. 
Vladislav Mužík, CSc. 

• Návrh na jmenování doc. PhDr. Ivo Čermáka, CSc., ředitele 
Psychologického ústavu AV ČR, profesorem pro obor  Obecná 
psychologie. Návrh přednesl předseda hodnotící komise prof. PhDr. 
Petr Macek, CSc.  

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

• Návrh na jmenování doc. MUDr. Rostislava Vyzuly, CSc., ředitele 
Masarykova onkologického ústavu v Brně, profesorem pro obor 
Onkologie. Návrh přednesl člen hodnotící komise prof. MUDr. Zdeněk 
Adam, CSc.  

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

  
2) Návrhy na ocenění. 

• Návrh Lékařské fakulty MU na udělení čestné vědecké hodnosti 
doktora věd prof. Alexandru Schirgerovi z Mayo Clinic v Rochesteru, 
Minesota, USA. Návrh, který byl schválen Vědeckou radou Lékařské 
fakulty, přednesl děkan LF prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.  

Závěr: Vědecká rada schválila návrh na udělení Dr.h.c.  

• Návrh  Filozofické fakulty MU na udělení čestné vědecké hodnosti 
doktora věd prof. PhDr. Lubomíru Doleželovi, CSc., emeritnímu 
profesorovi University of Toronto v Kanadě. Návrh doporučila 
Vědecká rada Filozofické fakulty MU. Návrh přednesl proděkan FF 
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.  

Závěr: Vědecká rada schválila návrh. 

3) Prorektorka Musilová informovala o podmínkách  habilitačních a 
jmenovacích řízení na fakultách Masarykovy univerzity. Provedla srovnání 
jednotlivých fakult a Univerzity Karlovy a její Matematicko-fyzikální fakulty. 
Z předložených materiálů vyplynulo, že stanovení kvantitativních kritérií 



v oblasti publikační činnosti a citací  je vzhledem k rozdílným podmínkám 
jednotlivých oborů velmi obtížné. K tématu proběhla obsáhlá diskuse, ve které 
se účastníci shodli na tom, že je třeba klást důraz především na kvalitu 
publikací i citací a že hlavní odpovědnost za hodnocení uchazečů nesou 
předsedové habilitačních a hodnotících komisí. 
Závěr: Na základě této diskuse bude zpracován metodický pokyn. Na všech 
fakultách bude v rámci habilitačního a jmenovacího řízení požadována 
přednáška pro odbornou veřejnost (kromě přednášky před Vědeckou radou 
fakulty) a hodnocení přednášky proslovené před  Vědeckou radou fakulty 
stanovenými posuzovateli. Důležitou  podmínkou je, aby uchazeč vedl 
diplomanty (v případě habilitačního řízení) a doktorandy (v případě 
jmenovacího řízení profesorem).  
  
4) Různé  

• Rektor informoval členy Vědecké rady o financování výzkumných 
záměrů. Masarykova univerzita se nepřipojila k názoru některých 
vysokých škol, že lze  podat neúspěšné návrhy výzkumných záměrů 
opakovaně, aniž tato možnost byla vyhlášena MŠMT.  

Ministryně školství informovala na zasedání České konference  
rektorů, že MŠMT bude usilovat  o  vyhlášení výzkumných 
záměrů se začátkem řešení od 1.1.2007. Situace špičkových 
týmů, které nebyly úspěšné ve VZ 2005, bude řešena uvolněním 
finančních prostředků na mzdy mladých vědeckých pracovníků, 
které mohou být poskytnuty  na základě žádosti vysoké školy 
pro rok 2005 . 

• Vědecká rada odsouhlasila návrh prorektorky Musilové na změnu 
Jednacího řádu VRMU, který by jako nový bod zavedl možnost 
korespondenčního hlasování (e-mailem).  

• Akreditační komise provede kontrolu habilitačních řízení 
v ekonomických oborech, tj. na Ekonomicko-správní fakultě MU.  
Jedním z požadavků je dostupnost odborných životopisů členů 
Vědecké rady MU.  Prorektorka Musilová proto požádala členy VR 
MU, aby na adresu souckova@rect.muni.cz sdělili své internetové 
adresy, na kterých lze životopisy najít, event. aby životopisy doplnili.  

• Podle ekonomických předpisů nelze proplácet refundaci cestovného 
členů VR. Proplácení bude proto řešeno formou smluv. Smlouva bude 
žadatelům  poslána elektronickou cestou.  

  
  

Zapsala: H. Součková Viděla: Jana Musilová, prorektorka 
                              
                                                                                              
  
  
  
  
  
  
  


