
Informace 
z jednání Vědecké rady Masarykovy univerzity konaného dne 30. května 2006 

 
  
Přítomni: podle prezenční listiny 
  
Program: 1) Návrhy na jmenování profesorem 
                2) Návrhy na ocenění 
                3) Různé 
  
  
1) Návrhy na jmenování profesorem. 
  
– Jako skrutátoři pracovali prof. Humlíček a prof. Pytela. 
  
– Návrh na jmenování doc. MUDr. Petra Husy, CSc., docenta Lékařské fakulty MU,    
profesorem pro obor Vnitřní lékařství. Návrh přednesl předseda hodnoticí komise prof.  
Petr Dítě.  
Závěr:  Vědecká rada doporučila předložit ministryni školství, mládeže a tělovýchovy návrh 
na jmenování doc. Husy profesorem.. 
  
– Návrh na jmenování doc. MUDr. Jana Laty, CSc., docenta Lékařské fakulty MU, 
profesorem pro obor Vnitřní lékařství. Návrh přednesl člen hodnoticí komise prof. 
Petr Dítě. 
Závěr:  Vědecká rada doporučila předložit ministryni školství, mládeže a tělovýchovy návrh 
na jmenování doc. Laty profesorem.. 
  
  
– Návrh na jmenování doc. MUDr. Jana Pachla, CSc., docenta 3. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy, profesorem pro obor Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie. Návrh 
přednesl předseda hodnoticí  komise prof. Pavel Ševčík. 
Závěr:  Vědecká rada doporučila předložit ministryni školství, mládeže a tělovýchovy návrh 
na jmenování doc. Pachla profesorem. 
  
  
– Návrh na jmenování doc. JUDr. Josefa Fialy, CSc., docenta Právnické fakulty MU, 
profesorem pro obor Občanské právo. Návrh přednesl předseda hodnoticí komise  
prof. Josef Bejček.  
Závěr:  Vědecká rada doporučila předložit ministryni školství, mládeže a tělovýchovy návrh 
na jmenování doc. Fialy profesorem.. 
  
  
– Návrh na jmenování doc. RNDr. Mojmíra Křetínského, CSc., docenta Fakulty 
informatiky, profesorem pro obor Informatika. Návrh přednesl předseda hodnoticí 
komise prof. Jiří Rosický. 
Závěr:  Vědecká rada doporučila předložit ministryni školství, mládeže a tělovýchovy návrh 
na jmenování doc. Křetínského profesorem. 
  
  
– Návrh na jmenování doc. RNDr. Luboše Brima, CSc., docenta Fakulty informatiky, 



profesorem pro obor Informatika. Návrh přednesl předseda  hodnoticí komise prof. Jozef 
Gruska. 
Závěr:  Vědecká rada doporučila předložit ministryni školství, mládeže a tělovýchovy návrh 
na jmenování doc. Brima profesorem.. 
  
  
– Návrh na jmenování doc. PhDr. Petra Kylouška, CSc., docenta Filozofické fakulty, 
profesorem pro obor Dějiny konkrétních literatur (románské literatury). návrh přednesl 
člen hodnoticí  komise prof. Jiří Šrámek. 
Závěr:  Vědecká rada doporučila předložit ministryni školství, mládeže a tělovýchovy návrh 
na jmenování doc. Kylouška profesorem. 
  
  
– Návrh na jmenování doc. Ing. Vratislava Chromého, CSc., docenta Přírodovědecké 
fakulty, profesorem pro obor Analytická chemie. Návrh přednesl předseda hodnoticí 
komise prof. Josef Havel. 
Závěr:  Vědecká rada doporučila předložit ministryni školství, mládeže a tělovýchovy návrh 
na jmenování doc. Chromého profesorem.. 
  
  
2) Návrhy na ocenění. 
  
– Návrh Filozofické fakulty na udělení čestného doktorátu prof. Peteru Newmarkovi, 
profesoru University of Surrey, přednesl PhDr. Jan Pavlík.                                                      
Závěr: Vědecká rada  schválila udělení čestného doktorátu prof. Newmarkovi jednomyslně. 
  
– Návrh Lékařské fakulty na udělení čestného doktorátu doc. Lubomíru Ondřeji Hanušovi, 
DrSc., z Hebrew   University Jerusalem. 
Závěr: Vědecká rada schválila udělení čestného doktorátu doc. Hanušovi potřebnou většinou 
hlasů (1 se zdržel). 
  
3) Různé  
  
– Obsáhle byla diskutována problematika možnosti získání finančních prostředků  
z projektů Operačních programů.  Rektor informoval o současné situaci v přípravě 
Operačních programů a o vyhlášeném screeningu v OP Výzkum a vývoj a inovace. 
Jedním z velkých projektů je projekt CETI, který MU připravuje za spolupráce 
VUT, VFU, MZLU a Biofyzikálního ústavu AVČR a institucí Jihomoravského kraje.  
  
– Příští zasedání vědecké rady se uskuteční 3. října 2006 a 5. prosince 2006. 
                         
  
                                                                                  Viděla: Jana Musilová, prorektorka  
  
Zapsala: H. Součková 


