
Zápis 

z jednání Vědecké rady Masarykovy univerzity konaného dne 11. prosince 2012 
 

 

Přítomni: Podle prezenční listiny 

 

Program: 1/ Návrhy na jmenování profesorem 

                2/ Různé 

 

1/ Návrhy na jmenování profesorem  

 

Skrutátoři: prof. Josef Bejček, prof. Naděžda Rozehnalová 

 

– Návrh na jmenování doc. RNDr. Jany Klánové, Ph.D., docentky Centra pro výzkum 

toxických látek v prostředí na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, profesorkou 

pro obor Chemie životního prostředí. Návrh přednesl předseda hodnoticí komise prof. Ivan 

Holoubek. 

Závěr: Vědecká rada se usnesla na návrhu, že doc. RNDr. Jana Klánová, Ph.D., má být 

jmenována profesorkou. Návrh bude předložen ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

– Návrh na jmenování doc. RNDr. Luďka Bláhy, Ph.D., docenta Centra pro výzkum 

toxických látek v prostředí na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, profesorem  

pro obor Chemie životního prostředí. Návrh přednesl předseda hodnoticí komise prof. Ivan 

Holoubek. 

Závěr: Vědecká rada se usnesla na návrhu, že doc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D., má být 

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

 

– Návrh na jmenování doc. RNDr. Michaely Wimmerové, Ph.D., docentky Ústavu 

biochemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, profesorkou pro obor Biochemie. 

Návrh přednesl předseda hodnoticí komise prof. Igor Kučera. 

Závěr: Vědecká rada se usnesla na návrhu, že doc. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D., má 

být jmenována profesorkou. Návrh bude předložen ministrovi školství, mládeže a 

tělovýchovy. 

 

 

2/ Různé 

 

- Předání jmenovacích dekretů členům Vědecké rady Masarykovy univerzity prof. 

Hamplovi a prof. Janyškovi.  

 

- Návrh na udělení čestného doktorátu v oboru filologie prof. Peterovi Demetzovi. Návrh  

přednesl děkan Filozofické fakulty prof. Krob. Prof. Peter Demetz je významným literárním 

vědcem, překladatelem a esejistou, který se letos dožívá životního jubilea devadesáti let  

a při této příležitosti mu bude uděleno vícero cen.  

Závěr: Vědecká rada se jednomyslně rozhodla pro udělení čestného doktorátu prof. Peteru 

Demetzovi. 

 

- Návrh na udělení čestného doktorátu v oboru chemie prof. Josefu Dadokovi. Návrh přednesl 

děkan Přírodovědecké fakulty doc. Leichmann. Prof. Josef Dadok je významným vědcem 

v oblasti chemické přístrojové techniky, zakladatelem spektroskopie nukleární magnetické 



rezonance (dále jen NMR) v Československu a významnou osobností tohoto oboru 

v mezinárodním měřítku. V rámci projektu CEITEC bylo na Masarykově univerzitě 

vybudováno největší centrum pro NMR spektroskopii ve střední a východní Evropě, které 

ponese jméno prof. Dadoka a bude slavnostně otevřeno ve dnech 23. a 24. ledna 2013. 

Závěr: Vědecká rada se jednomyslně rozhodla pro udělení čestného doktorátu prof. Josefu 

Dadokovi. 

 

 

 

– Příští zasedání Vědecké rady se bude konat 26. března a 28. května 2013. 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Markéta Růžičková                                Viděl: prof. Ladislav Rabušic, prorektor 

 


