
ZÁPIS Z ELEKTRONICKÉHO HLASOVÁNÍ VĚDECKÉ RADY PŘF MU  

zahájeného dne 19.11. 2019 a ukončeného dne 21. 11. 2019 

průběh: 

proděkan prof. Bláha, pověřený vedením vědeckém rady, předložil prostřednictvím Oddělení pro 

výzkum, zahraniční vztahy a doktorské studium členům vědecké rady následující žádost a požádal je 

v souladu čl.3, odst. 7 Jednacího řádu Vědecké rady PřF MU o hlasování per rollam. 

Vážené členky, vážení členové vědecké rady, 

Na zasedání VR dne 6.11. 2019 byl předložen a projednán níže uvedený bod programu jednání. Před 
schválením tohoto bodu by se měla vědecká rada seznámit se stanoviskem Akademického senátu 
PřF, který věc projednal  11. 11. 2019.   

Souhlasné stanovisko akademického senátu naleznete zde: https://www.sci.muni.cz/o-
nas/organizacni-struktura/akademicky-senat/aktuality/17-zasedani-as-prf-mu-ve-funkcnim-obdobi-
2017-2020 

Nyní z pověření pana proděkana prof. RNDr. Luďka  Bláhy, Ph.D. si dovoluji Vás požádat o hlasování 
„per rollam“ a vyslovení souhlasu k předloženým akreditacím nových doktorských studijních 
programů. 

Prosím o Vaše hlasování do emailu:  

souhlasím  s navrženými akreditacemi nových doktorských studijních programů 

nebo 

nesouhlasím s navrženými akreditacemi nových doktorských studijních programů 

 

předem děkuji za Vaše hlasování 

s pozdravem 

Zdenka Rašková 

 

ELEKTRONICKÉ HLASOVÁNÍ VĚDECKÉ RADY 

V souladu s čl. 3, odst. 7 Jednacího řádu vědecké rady PřF MU bylo vyhlášeno hlasování per rollam o 

následujícím návrhu: 

 Akreditace DSP  

Vědecká rada projednala materiály nově vznikajících DSP, které jsou k dispozici na dokumentovém 

serveru https://is.muni.cz/auth/do/sci/AKR/doktorske_programy/ 

 

Doktorský studijní program Garant 
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Bioanalytická chemie prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. 

Bioanalytical Chemistry prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. 

Analytický geochemik prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. 

Analytical Geochemist prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. 

 

Obsah programů byl prezentován garanty a proběhla diskuze, ve které vystoupili doc. Kašparovský, 

prof. Vašina, prof. Chytrý.  

 

Výsledky hlasování: 

Počet členů VR: 41 

Hlasovalo: 37 

Souhlasilo: 37 

Závěr: 

Vědecká rada Přírodovědecké fakulty PřF MU v souladu s § 30 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 

Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu s čl. 15 odst. 6 vnitřního předpisu „Schvalování, řízení a hodnocení 

kvality studijních programů MU“ za účasti obou garantů projednala a vyslovuje souhlas s návrhem 

vzniku výše uvedených doktorských studijních programů, a to včetně navrhovaných garantů a včetně 

školitelů uvedených v přiložených akreditačních podkladech v sestavách z IS MU „Údaje o studijním 

programu“. 

 

Zapsala: Ing. Zdeňka Rašková 

Ověřil:  prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. 

 proděkan pro vědu, výzkum, zahraniční vztahy a doktorské studium 

Schválil:  doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. 

 děkan PřF 

 


