
Zápis 

z jednání Vědecké rady Masarykovy univerzity konaného dne 24. května 2011 
 

Přítomni : Podle prezenční listiny 

 

Program: 1/ Návrhy na jmenování profesorem 

                2/ Návrhy na ocenění 

                3/ Různé 

 

 

1/ Návrhy na jmenování profesorem  

 

Skrutátoři:  prof. Oldřich Pytela a prof. Josef Humlíček 

 

– Návrh na jmenování doc. Ing. Milady Bocákové, Ph.D., docentky Pedagogické fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci, profesorkou pro obor Zoologie. Návrh přednesl předseda 

hodnoticí komise prof. Jaromír Vaňhara. 

Závěr: Vědecká rada se usnesla na návrhu, ţe doc. Ing. Milada Bocáková, Ph.D., má být 

jmenována profesorkou. Návrh bude předloţen ministrovi školství, mládeţe a tělovýchovy. 

 

– Návrh na jmenování doc. MUDr. Petra Cetkovského, Ph.D., přednosty klinického úseku 

Ústavu hematologie a krevní transfuze Praha, profesorem pro obor Onkologie. Návrh přednesl 

člen hodnoticí komise prof. Michael Doubek. 

Závěr: Vědecká rada se usnesla na návrhu, ţe doc. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., má být 

jmenován profesorem. Návrh bude předloţen ministrovi školství, mládeţe a tělovýchovy. 

 

– Návrh na jmenování doc. RNDr. Romana Šimona Hilschera, DSc., docenta 

Přírodovědecké fakulty MU, profesorem pro obor Matematika - Matematická analýza. Návrh 

přednesl člen hodnoticí komise prof. Bohdan Maslowski. 

Závěr: Vědecká rada se usnesla na návrhu, ţe doc. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc., má 

být jmenován profesorem. Návrh bude předloţen ministrovi školství, mládeţe a tělovýchovy. 

 

– Návrh na jmenování doc. PhDr. Jana Holzera, Ph.D., docenta Fakulty sociálních studií 

MU, profesorem pro obor Politologie. Návrh přednesl předseda hodnoticí komise prof. Petr 

Fiala. 

Závěr: Vědecká rada se usnesla na návrhu, ţe doc. PhDr. Jan Holzer, Ph.D., má být jmenován 

profesorem. Návrh bude předloţen ministrovi školství, mládeţe a tělovýchovy. 

 

– Návrh na jmenování doc. RNDr. Michala Kozubka, Ph.D., docenta Fakulty informatiky 

MU, profesorem pro obor Informatika. Návrh přednesla předsedkyně hodnoticí komise prof. 

Ivana Černá. 

Závěr: Vědecká rada se usnesla na návrhu, ţe doc. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D., má být 

jmenován profesorem. Návrh bude předloţen ministrovi školství, mládeţe a tělovýchovy. 

 

– Návrh na jmenování doc. RNDr. Šárky Pospíšilové, Ph.D., docentky Lékařské fakulty 

MU, profesorkou pro obor Onkologie. Návrh přednesl předseda hodnoticí komise prof. 

Michael Doubek. 

Závěr: Vědecká rada se usnesla na návrhu, ţe doc. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D., má být 

jmenována profesorkou. Návrh bude předloţen ministrovi školství, mládeţe a tělovýchovy. 

 



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

MU, profesorem pro obor Teoretická fyzika a astrofyzika. Návrh přednesl předseda hodnoticí 

komise prof. Michal Lenc. 

Závěr: Vědecká rada se usnesla na návrhu, ţe doc. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D., má být jmenován 

profesorem. Návrh bude předloţen ministrovi školství, mládeţe a tělovýchovy. 

 

– Návrh na jmenování doc. PhDr. Tomáše Urbánka, Ph.D., docenta Filozofické fakulty 

MU, profesorem pro obor Obecná psychologie. Návrh přednesl předseda hodnoticí komise 

prof. Ivo Čermák. 

Závěr: Vědecká rada se usnesla na návrhu, ţe doc. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D., má být 

jmenován profesorem. Návrh bude předloţen ministrovi školství, mládeţe a tělovýchovy. 

 

– Návrh na jmenování doc. RNDr. Milana Viturky, CSc., docenta Ekonomicko-správní 

fakulty MU, profesorem pro obor Hospodářská politika. Návrh přednesl předseda hodnoticí 

komise prof. Milan Ţák. 

Závěr: Vědecká rada se usnesla na návrhu, ţe doc. RNDr. Milan Viturka, CSc., nemá být 

jmenován profesorem. Jmenovací řízení bylo zastaveno. 

 

 

 

 

2/ Návrhy na ocenění 

 

– Návrh Přírodovědecké fakulty na udělení Stříbrné medaile MU prof. Anthony Jakemanovi 

při příleţitosti jeho 60. narozenin předloţil děkan doc. Jaromír Leichmann. Zdůraznil jeho 

vědecký světový přínos v oblasti environmentálního modelování a simulace a spolupráci 

s MU. 

Závěr: Vědecká rada schválila návrh na udělení Stříbrné medaile MU prof. Jakemanovi.  

 

 

 

– Příští zasedání Vědecké rady bude stanoveno po jmenování nové Vědecké rady MU. 

 

 

Zapsala: M. Zálešáková                                                        Viděla: Jana Musilová, prorektorka 

 


