
Zápis 

z jednání Vědecké rady Masarykovy univerzity konaného dne 7. prosince 2010 
 

Přítomni : Podle prezenční listiny 

 

Program: 1/ Návrhy na jmenování profesorem 

                2/ Návrhy na ocenění 

                3/ Různé 

 

 

1/ Návrhy na jmenování profesorem  

 

Skrutátoři:  prof. Ivana Černá a prof. Ladislav Rabušic 

 

– Návrh na jmenování doc. Mgr. Jiřího Damborského, Ph.D., docenta Přírodovědecké 

fakulty MU, profesorem pro obor Biochemie přednesl předseda hodnoticí komise prof. Igor 

Kučera. 

Závěr: Vědecká rada se usnesla na návrhu, že doc. Mgr. Jiří Damborský, Ph.D., má být 

jmenován profesorem. Návrh bude předložen ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

– Návrh na jmenování doc. PhDr. Martina Gojdy, CSc., docenta Filozofické fakulty ZČU v 

Plzni, profesorem pro obor Pravěká archeologie. Návrh přednesl předseda hodnoticí komise 

prof. Zdeněk Měřínský. 

Závěr: Vědecká rada se usnesla na návrhu, že doc. PhDr. Martin Gojda, CSc., má být 

jmenován profesorem. Návrh bude předložen ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

 

– Návrh na jmenování doc. RNDr. Aloise Kozubíka, CSc., docenta Přírodovědecké fakulty 

MU, profesorem pro obor Molekulární biologie a genetika. Návrh přednesl předseda 

hodnoticí komise prof. Jan Šmarda. 

Závěr: Vědecká rada se usnesla na návrhu, že doc. RNDr. Alois Kozubík, CSc., má být 

jmenován profesorem. Návrh bude předložen ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

 

– Návrh na jmenování doc. PhDr. Zbyňka Vybírala, Ph.D., docenta Fakulty sociálních 

studií MU, profesorem pro obor Sociální psychologie. Návrh přednesl člen hodnoticí komise 

prof. Petr Macek. 

Závěr: Vědecká rada se usnesla na návrhu, že doc. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.,, má být 

jmenován profesorem. Návrh bude předložen ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

 

 

2/ Návrhy na ocenění 

 

– Návrh Filozofické fakulty na udělení Zlaté medaile MU prof. PhDr. Marii Krčmové, CSc., 

při příležitosti jejího životního jubilea předložil děkan prof. Josef Krob. Zdůraznil oblasti, v 

nichž se prof. Krčmová angažuje, a ocenil její dlouholeté působení na brněnské univerzitě a 

její vědecké, organizátorské a pedagogické činnosti ve prospěch MU.  

Závěr: Vědecká rada schválila návrh na udělení Zlaté medaile MU prof. Marii Krčmové 

jednomyslně. 



 

– Příští zasedání Vědecké rady se koná 22. března 2011 a 24. května 2011. 

 

 

Zapsala: M. Zálešáková                                                        Viděla: Jana Musilová, prorektorka 

 


