
Zápis 

z jednání Vědecké rady Masarykovy univerzity konaného dne 13. prosince 2011 
 

 

Přítomni: Podle prezenční listiny 

 

Program: 1/ Předání jmenovacích dekretů a představení nového vedení univerzity 

                2/ Návrhy na jmenování profesorem 

                3/ Různé 

 

 

1/ Rektor MU doc. Mikuláš Bek předal při příležitosti konání prvního zasedání nově 

stanovené Vědecké rady MU všem přítomným členům jmenovací dekrety a představil nové 

vedení univerzity. 

 

 

2/ Návrhy na jmenování profesorem  

 

Skrutátoři: prof. Oldřich Pytela a doc. Jakub Fischer 

 

– Návrh na jmenování prof. MUDr. Lydie Izakovičové Hollé, Ph.D., profesorky Lékařské 

fakulty Masarykovy univerzity, profesorkou pro obor Stomatologie. Návrh přednesl předseda 

hodnoticí komise prof. Jiří Vaněk. 

Závěr: Vědecká rada se usnesla na návrhu, že prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., 

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

tělovýchovy. 

 

– Návrh na jmenování doc. MUDr. Roberta Kuby, Ph.D., docenta Lékařské fakulty 

Masarykovy univerzity, profesorem pro obor Neurologie. Návrh přednesl předseda hodnoticí 

komise prof. Josef Bednařík. 

Závěr: Vědecká rada se usnesla na návrhu, že doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D., má být 

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

 

– Návrh na jmenování doc. PhDr. Miloše Mendela, CSc., vedoucího vědeckého pracovníka 

Orientálního ústavu AV ČR, profesorem pro obor Religionistika. Návrh přednesla 

předsedkyně hodnoticí komise prof. Jana Nechutová. 

Závěr: Návrh na jmenování doc. PhDr. Miloše Mendela, CSc., profesorem nezískal většinu 

hlasů všech členů vědecké rady. Jmenovací řízení se zastavuje. 

 

– Návrh na jmenování doc. Ing. Jana Třísky, CSc., vědeckého pracovníka Centra výzkumu 

globální změny AV ČR, profesorem pro obor Chemie životního prostředí. Návrh přednesl 

předseda hodnoticí komise prof. Ivan Holoubek. 

Závěr: Vědecká rada se usnesla na návrhu, že doc. Ing. Jan Tříska, CSc., má být jmenován 

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

 

– Návrh na jmenování doc. RNDr. Pavla Uhra, CSc., docenta Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislavě, profesorem pro obor Geologie. Návrh přednesla 

předsedkyně hodnoticí komise prof. Milan Novák. 

Závěr: Vědecká rada se usnesla na návrhu, že doc. RNDr. Pavel Uher, CSc., má být jmenován 

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



– Příští zasedání Vědecké rady se budou konat 20. 3. a 22. 5. 2012. 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Markéta Burešová                                              Viděl: prof. Petr Fiala, prorektor 

 

 


