
Zápis 
z jednání Vědecké rady Masarykovy univerzity konaného dne 5. prosince 2006. 
 
 
Přítomno: podle prezenční listiny 
 
Program: 1/ Návrhy na jmenování profesorem 
                2/ Návrh na výjimku podle § 74 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. 
                2/ Návrhy na ocenění 
                3/ Různé 
 
 
     Rektor představil nového člena VR MU doc. Františka Gahéra,  rektora Univerzity 
Komenského  v Bratislavě. 
 
1/ Návrhy na jmenování profesorem: 
 
– Návrh LF MU na jmenování doc. MUDr. Jaroslava Štěrby, Ph.D., docenta Lékařské fakulty 
MU, profesorem pro obor Onkologie. Návrh přednesl předseda  hodnoticí komise prof. 
Miroslav Penka. 
 
Výsledek hlasování : 
  

počet členů vědecké rady 51 
počet přítomných 34 
počet odevzdaných hlasů 34 
kladných hlasů 32 
záporných hlasů  0 
neplatných hlasů  2 

 
Závěr: Vědecká rada doporučila předložit ministryni školství, mládeže a tělovýchovy návrh 
na jmenování doc. MUDr. Jaroslava Štěrby, CSc.,  profesorem.   
 
– Návrh na jmenování doc. MUDr. Jany Skřičkové, CSc., docentky Lékařské fakulty MU, 
profesorkou pro obor Vnitřní lékařství, Návrh přednesl předseda hodnoticí komise prof. 
Miroslav Penka. 
 
  
Výsledek hlasování: 
 

počet členů vědecké rady 51 
počet přítomných 34 
počet odevzdaných hlasů 34 
kladných hlasů 31 
záporných hlasů  0 
neplatných hlasů  3 

 
Závěr: Vědecká rada doporučila předložit  ministryni školství, mládeže a tělovýchovy návrh 
na jmenování doc. MUDr. Jany Skřičkové, CSc., profesorkou. 
 



– Návrh na jmenování doc. PhDr. Vojtěcha Lahody, CSc., vědeckého pracovníka Ústavu 
dějiny umění AV ČR v Praze, profesorem pro obor Dějiny umění. Návrh přednesl předseda 
hodnoticí komise prof. Jiří Kroupa. 
 
Výsledek hlasování: 
 

počet členů vědecké rady 51 
počet přítomných 33 
počet odevzdaných hlasů 33 
kladných hlasů 33 
záporných hlasů  0 
neplatných hlasů  0 

 
Závěr: Vědecká rada doporučila předložit  ministryni školství, mládeže a tělovýchovy návrh 
na jmenování doc. PhDr. Vojtěcha Lahody, CSc., profesorem. . 
 
2/ Návrh na prominutí předchozího jmenování docentem.  
     Podle § 74 odst. 1 zákona o vysokých školách předložil rektor Vědecké radě MU návrh na 
prominutí předchozího jmenování docentem podle ve smyslu zákona 111/1998 Sb., 
v souvislosti s připraveným návrhem na zahájení řízení ke jmenování profesorem   priv. Doz. 
Gerharda Lammela. 
K předloženému návrhu podala vysvětlení prof. Musilová. Se stanoviskem vědecké rady PřF, 
která návrh na aplikaci uvedeného ustanovení § 74 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., projednala, 
seznámil členy vědecké rady prof. Koča. Po rozsáhlé diskusi týkající se organizace 
habilitačních řízení v evropských zemích a výkladu § 74 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb.  
o vysokých školách přijala Vědecká rada MU  stanovisko, že  podklady, které uchazeč 
předložil, splňují všechny požadavky na zahájení řízení  ke jmenování profesorem.  
Závěr: Vědecká rada jednomyslně rozhodla zahájit z vlastního podnětu řízení ke jmenování 
priv. Doz. Gerharda Lammela profesorem, v souladu s ustanovením § 74 odst. 2 zákona č. 
111/1998 Sb.   
 
3/ Návrhy na ocenění. 
 
– Návrh Přírodovědecké fakulty na udělení Zlaté medaile Masarykovy univerzity prof. 
RNDr. Jiřímu Rosickému, DrSc. Návrh přednesl v zastoupení děkana PřF prof. Koča. 
Výsledek hlasování: Vědecká rada schválila návrh jednomyslně. 

 
 

4/ Různé 
 
– Rektor poděkoval  členům vědecké rady za jejich práci v roce 2006 a popřál příjemné 
prožití vánočních svátků a hodně 
úspěchů v novém roce.  
 
– Příští zasedání VR MU se budou konat 6. března 2007 a 29. května 2007. 
 
 
Zapsala: H. Součková                          Viděla: Jana Musilová, prorektorka 
 

   



 


