MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ
__________________________________________________________________________________

V Brně dne 23. dubna 2003
Č. j. 889/2003

S M Ě R N I C E č. 1/2003
pro udělování čestné vědecké hodnosti „doctor honoris causa“

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Tato směrnice stanoví obsah udělované hodnosti čestného doktora věd z hlediska jejího významu
a místa v systému zvláště významného oceňování tvůrčí činnosti, postup při projednávání návrhu
na udělení této hodnosti a formu jejího udělení.
2. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně uděluje čestnou vědeckou hodnost „doctor
honoris causa“ s právem užívat ve zkratce titul Dr. h. c. uváděný za jménem:
a) jako výraz prestižního ocenění erudovaných českých i zahraničních vědeckých osobností,
které rozvíjejí její akreditované obory mimořádným a původním vědeckým přínosem a
přispívají k rozšíření vědeckého poznání;
b) jako výraz ocenění akademické obce zvláště významných společenských nebo vědeckých
aktivit osobností, působících v oblastech mimo tyto akreditované obory.

Čl. 2
Postup při projednávání návrhu na udělení čestné vědecké hodnosti „doctor honoris causa“
1.

Podávání návrhu
Návrh na udělení čestné vědecké hodností „doctor honoris causa“ (dále jen „návrh“) může
předložit:
a) rektor vědecké radě univerzity;
b) člen akademické obce prostřednictvím děkana vědecké radě příslušné fakulty. Děkan
následně návrh se stanoviskem vědecké rady fakulty předává rektorovi.

2.

Náležitosti návrhu
Písemně zpracovaný návrh musí obsahovat:
a) základní osobní údaje o navrhovaném kandidátovi a jeho podrobný odborný životopis;
b) podrobné zdůvodnění návrhu ve smyslu čl. 1 odst. 2 a nebo odst. 2 b s uvedením přínosu
navrhovaného kandidáta v rámci rozvoje příslušného oboru v ČR, příp. jeho přínosu pro
rozvoj oboru v mezinárodním měřítku, jeho kontaktů a spolupráce s mezinárodní vědeckou
komunitou, jeho ocenění a dalších údajů dokládajících význam jeho odborné a tvůrčí činnosti
pro rozvoj daného oboru. Závaznou přílohou je přehled publikační a jiné tvůrčí činnosti
navrhovaného kandidáta;
c) stanovisko vědecké rady fakulty (čl. 2 odst. 1 b).

2
3.

Schvalování návrhu
a) návrh projednává a schvaluje vědecká rada univerzity;
b) o zařazení návrhu do programu jednání vědecké rady univerzity rozhoduje rektor, který o
tomto záměru informuje kolegium rektora. Nesplňuje-li návrh náležitosti podání ve smyslu čl.
2 odst. 2 a-c z hlediska formální úplnosti, může rektor požadovat jeho doplnění. Nesplňuje-li
návrh náležitosti podání ve smyslu obsahu čl. 1 odst. 2 a, 2 b, čl. 2 odst. 2 b, má rektor právo
návrh vědecké radě univerzity nepředložit. Rovněž o této skutečnosti rektor informuje
kolegium rektora;
c) vědecká rada univerzity rozhoduje o návrhu tajným hlasováním. Návrh je přijat, je-li
podpořen nadpoloviční většinou všech členů vědecké rady;
d) obsah schváleného návrhu a záměr udělit čestnou vědeckou hodnost „doctor honoris causa“
sdělí rektor navrhovanému kandidátovi a požádá o vyslovení jeho souhlasu s udělením
hodnosti.
Čl. 3
Forma udělování čestné vědecké hodnosti „doctor honoris causa“

1.

Čestná vědecká hodnost „doctor honoris causa“ je udělována slavnostním promočním aktem.

2.

Promoce je součástí rozšířeného zasedání vědecké rady univerzity za účasti členů akademické
obce a dalších hostů.

3.

Závazné náležitosti slavnostního promočního aktu jsou:
a) představení kandidáta na udělení čestné vědecké hodnosti „doctor honoris causa“;
b) souhlas rektora s promocí;
c) promoční akt vedený promotorem v latinském jazyce a obsahující slib kandidáta;
d) projev nově jmenovaného čestného doktora věd „doctor honoris causa“;
e) dekorování Medailí Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně s řetězem;
f) předání listiny deklarující udělení čestné vědecké hodnosti „doctor honoris causa“
v latinském jazyce, kterou signují děkan příslušné fakulty, promotor a rektor.

4.

Nemůže-li se kandidát promoce ze závažných důvodů zúčastnit, může být zastoupen, včetně
přečtení jím písemně zaslaného projevu.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení

1.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu.

Prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc.
rektor MZLU v Brně

