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Zápis 

z jednání Vědecké rady Masarykovy univerzity konaného dne 3. prosince 2013 
 

 

Přítomni: Podle prezenční listiny 

 

Program: 1/ Návrhy na jmenování profesorem 

                2/ Návrhy na ocenění 

    3/ Různé 

 

1/ Návrhy na jmenování profesorem  

 

Skrutátoři: prof. Josef Janyška, prof. Jan Slovák 

 

– Návrh na jmenování doc. Mgr. Ondřeje Bábka, Dr., docenta Ústavu geologických věd 

Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, profesorem pro obor Geologické vědy. Návrh 

přednesl předseda hodnoticí komise prof. Jiří Kalvoda. 

Závěr: Vědecká rada se usnesla na návrhu, že doc. Mgr. Ondřej Bábek, Dr., má být jmenován 

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

 

– Návrh na jmenování doc. MUDr. Davida Šmajse, Ph.D., docenta a zástupce přednosty 

Biologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, profesorem pro obor Lékařská 

biologie. Návrh přednesl člen hodnoticí komise prof. Petr Dvořák. 

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

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

 

– Návrh na jmenování doc. Mgr. Jana Preislera, Ph.D., docenta Ústavu chemie 

Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Výzkumné skupiny Syntéza a analýza 

nanostruktur Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity, profesorem 

pro obor Analytická chemie. Návrh přednesl předseda hodnoticí komise prof. Viktor Kanický. 

Závěr: Vědecká rada se usnesla na návrhu, že doc. Mgr. Jan Preisler, Ph.D., má být jmenován 

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

 

2/ Návrhy na ocenění 

 

- Návrh Přírodovědecké fakulty MU na udělení Stříbrné medaile MU prof. Werneru Kratzovi, 

profesoru matematiky na Universität Ulm, při příležitosti jeho 65. narozenin předložil děkan 

doc. Jaromír Leichmann. Zdůraznil oblasti, v nichž se prof. Kratz angažuje, a ocenil jeho 

dlouholetý přínos pro Přírodovědeckou fakultu, na které spolupracuje zejména s Ústavem 

matematiky a statistiky již od roku 1994, a jeho vědecké, organizátorské a pedagogické 

činnosti ve prospěch MU.  

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

Kratzovi. 

 

- Návrh rektora MU na udělení Zlaté medaile MU prof. Ing. Karlu Raisovi, CSc., MBA, dr. h. 

c., rektorovi Vysokého učení technického v Brně, při příležitosti jeho končícího funkčního 

období předložil rektor MU doc. Mikuláš Bek. Zdůraznil a ocenil dlouhodobou spolupráci 

Vysokého učení technického v Brně a Masarykovy univerzity ve vědě a výzkumu, zejména 

při společné přípravě projektové žádosti do strukturálních fondů EU – operační program 

http://www.muni.cz/ceitec/715003
http://www.muni.cz/ceitec/715003
http://www.muni.cz/ceitec
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Výzkum a vývoj pro inovace, v jehož rámci byl podán a přijat k financování projekt CEITEC 

Středoevropský technologický institut.  

Závěr: Vědecká rada schválila návrh na udělení Zlaté medaile MU prof. Karlu Raisovi. 

 

- Návrh rektora MU na udělení Zlaté medaile MU prof. Ing. Jaroslavu Hluškovi, CSc., MBA, 

rektorovi Mendelovy univerzity v Brně, při příležitosti jeho končícího funkčního období 

předložil rektor MU doc. Mikuláš Bek. Zdůraznil a ocenil dlouhodobou spolupráci 

Mendelovy univerzity v Brně a Masarykovy univerzity ve vědě a výzkumu, zejména při 

společné přípravě projektové žádosti do strukturálních fondů EU – operační program Výzkum 

a vývoj pro inovace, v jehož rámci byl podán a přijat k financování projekt CEITEC 

Středoevropský technologický institut.  

Závěr: Vědecká rada schválila návrh na udělení Zlaté medaile MU prof. Jaroslavu Hluškovi. 

 

- Návrh rektora MU na udělení Zlaté medaile MU prof. MVDr. Vladimíru Večerkovi, CSc., 

MBA, rektorovi Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, při příležitosti jeho končícího 

funkčního období předložil rektor MU doc. Mikuláš Bek. Zdůraznil a ocenil dlouhodobou 

spolupráci Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a Masarykovy univerzity ve vědě a 

výzkumu, zejména při společné přípravě projektové žádosti do strukturálních fondů EU – 

operační program Výzkum a vývoj pro inovace, v jehož rámci byl podán a přijat 

k financování projekt CEITEC Středoevropský technologický institut.  

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

Večerkovi. 

 

3/ Různé 

 

- Prorektor pro výzkum Masarykovy univerzity prof. Petr Dvořák informoval členy VR MU 

o vznikající Etické komisi pro výzkumné projekty na MU. 

 

 

 

– Příští zasedání Vědecké rady se bude konat 11. března 2014 a 27. května 2014. 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:                                    Schválil:  

 

Mgr. Markéta Růžičková      prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.,  

prorektor pro akademické záležitosti 

 

https://is.mendelu.cz/lide/clovek.pl?id=3072
https://is.mendelu.cz/lide/clovek.pl?id=3072

