Usnesení
z 27. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 4. června 2019
Zasedání Akademické rady AV ČR zahájila a řídila předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.
Ověření zápisu z 26. zasedání Akademické rady AV ČR dne 7. května 2019
a hlasování per rollam č. 30

I.

Memorandum o spolupráci při budování pražského AI superhubu - 30. per rollam
Akademická rada
1.

2.

II.

schvaluje předložené Memorandum o spolupráci při budování pražského AI superhubu
mezi Českým vysokým učením technickým v Praze, Univerzitou Karlovou, Akademií věd
ČR a hlavním městem Prahou,
navrhuje E. Zažímalové, aby uzavřela memorandum uvedené v prvním bodě tohoto
usnesení.
Informace o závěrech předsednictva Akademické rady ze dne 27. května 2019

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.
III.

Informace o aktuálních otázkách
1)

Informace o usneseních vlády České republiky za období květen 2019

Akademická rada
1.

2.
3.

2)

bere na vědomí usnesení vlády České republiky ze dne 6. května 2019 č. 314
k Národní strategii umělé inteligence a ukládá E. Zažímalové, aby zabezpečovala
priority Národní strategie,
bere na vědomí usnesení vlády České republiky ze dne 20. května 2019 č. 352
a ukládá M. Bilejovi, aby zajistil úkoly vyplývající pro AV ČR z tohoto usnesení,
bere na vědomí informaci o dalších usneseních vlády České republiky přijatých
v měsíci květnu 2019.
Informace z Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI)

Akademická rada bere na vědomí informace P. Barana o 346. zasedání Rady vlády
pro vědu, výzkum a inovace (RVVI) dne 31. května 2019:
1.

RVVI schválila závěry jednání Mezinárodní rady, která kladně hodnotila zprávy
Grantové a Technologické agentury ČR s tím, že vydala další doporučující stanoviska ke zlepšení poskytování dotací na vědu a výzkum,
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2.

3.

4.

RVVI vzala na vědomí informaci o implementaci Metodiky 2017+ a Návrh Metodiky hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol. RVVI klade
důraz na soulad zaváděného systému hodnocení s mezinárodními standarty,
RVVI vzala na vědomí Představení budoucnosti ESIF 2021+ pro oblast VaVaI
a požádala Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o předložení informace
o pre-screeningu zasedání Rady v září 2019,
RVVI vzala na vědomí informaci o stavu projednání hospodářských a nehospodářských činností výzkumných organizací a jmenovala novým zpravodajem RVVI
pro tuto oblast prof. Ing. Vladimíra Maříka, DrSc., dr.h.c.

P. Baran dále informoval o aktuálním stavu schvalování zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.
3)

Informace o aktuálních mediálních aktivitách AV ČR

Akademická rada
1.

bere na vědomí, že mediální zájem v květnu 2019 upoutala především tato témata
z AV ČR: monumentální dvoudílná publikace „Katedrála viditelná i neviditelná“
(podílel se Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.; iniciativa prg.ai, jíž se
AV ČR účastní a která chce z hlavního města udělat evropské centrum umělé inteligence; informace o zrychlujícím se vymírání druhů, kterou zveřejnila Platforma
OSN pro biodiversitu (účast Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.)
a zpráva o mezinárodní globální studii o vztahu stromů a mikrobů (účast Ústavu
výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., a Biologického centra AV ČR).

4)

Informace o spolupráci s vysokými školami

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.
5)

Ekonomické otázky

Akademická rada
1.
2.
1.

schvaluje návrh odměn pro členy dozorčích rada rad pracovišť AV ČR za rok 2018
dle předloženého návrhu,
bere na vědomí žádost M. Bileje, aby členové Akademické rady předkládali do
10. června 2019 podklady pro sestavení rozpočtu AV ČR na rok 2020,
vyjádřila negativní stanovisko k návrhu Ústavu molekulární genetiky AV ČR,
v. v. i., o zvážení finanční kompenzace daňové povinnosti vzniklé v souvislosti
s prodejem podílů na pozemcích centra BIOCEV Univerzitě Karlově. V této souvislosti Akademická rada připomíná, že pracovišti zůstaly přiměřené finanční prostředky.
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IV.

Návrh na poskytnutí dotací a na navýšení finančních prostředků

Akademická rada
1.

2.
3.

V.

zamítá žádost o poskytnutí dotace č.j. KAV-1969/SPO/2019 z důvodů nesplnění podmínek pro poskytnutí dotace uvedených v bodu III. odst. 1. písm. a), b) a c) výzvy
č. 21/2019,
schvaluje poskytnutí ostatních dotací na rok 2019 podle návrhů uvedených v příloze č. 1
předloženého materiálu,
souhlasí s navýšením prostředků pro oblast rozpočtu Podpora excelence – titul „doktor
věd“ v roce 2019 o 200 000 Kč, prostředků pro oblast rozpočtu Podpora excelence –
Akademická prémie – Praemium Academiae v roce 2019 o 39 380 Kč a pro oblast rozpočtu Regionální spolupráce v roce 2019 o 299 500 Kč.
Informace o financování ostatních osobních nákladů

Akademická rada bere s připomínkami na vědomí předložený návrh.
VI.

Memorandum o spolupráci mezi Akademií věd ČR (AV ČR) a Národní akademií
věd Arménské republiky (NAS RA)

Akademická rada
1.
2.
3.

VII.

schvaluje předložený návrh Memoranda o spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Národní akademií věd Arménské republiky,
navrhuje předsedkyni AV ČR, aby uzavřela memorandum uvedené v prvním bodě tohoto usnesení,
ukládá H. Sychrové, aby informovala pracoviště AV ČR o uzavření memoranda a podmínkách spolupráce s NAS RA.
Porovnání Akademie věd ČR a Max Planck Gesellschaft – charakteristiky, výstupy, spolupráce

Akademická rada bere na vědomí předloženou analýzu.
VIII. Návrh na jmenování ředitele Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.
Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.,
nedoporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Národohospodářského ústavu
AV ČR, v. v. i., jmenovala Sergeye Slobodyana, Ph.D., do funkce ředitele Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.
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IX.

Návrh na udělení čestné oborové medaile Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách

Akademická rada

2.

doporučuje předsedkyni AV ČR, aby udělila čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za
zásluhy ve fyzikálních vědách panu prof. Theodoru Wolfgangovi Hänschovi,
ukládá místopředsedovi příslušné vědní oblasti zajistit předání medaile.

X.

Návrh na udělení cen Akademie věd ČR v roce 2019

1.

Akademická rada
1.
2.

3.

bere na vědomí předložené návrhy na udělení cen AV ČR v roce 2019,
na základě návrhu Komise pro udělování cen AV ČR doporučuje předsedkyni AV ČR,
aby udělila:
a.
Cenu Akademie věd ČR za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, kterých bylo dosaženo při řešení výzkumných úkolů podporovaných AV ČR těmto autorským týmům (kategorie A):
i.
autorskému týmu navrženému Historickým ústavem AV ČR, v. v. i., ve
složení PhDr. Jindřich Dejmek, Ph.D., DSc., PhDr. Ĺudovít Hallon, DrSc.
(HÚ SAV), prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. (FF UK), PhDr. Dušan Kováč, DrSc. (HÚ SAV), PhDr. Miroslav Londák, DrSc. (HÚ SAV), PhDr.
Elena Londáková, CSc. (HÚ SAV), doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc., prof.
JUDr. Jan Kuklík, DrSc. (Právnická fakulta UK), PhDr. Petr Prokš, CSc.,
doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (ostatní pracovníci HÚ AV ČR), za vědecký výsledek Československo. Dějiny státu (Czechoslovakia. History
of the State);
ii.
autorskému týmu navrženému Masarykovým ústavem a Archivem
AV ČR, v. v. i., ve složení PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D., PhDr. Pavel
Horák, Ph.D., doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D., PhDr. Martin Klečacký,
Ph.D., doc. PhDr. Rudolf Kučera, Ph.D., doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
(FSV UK), PhDr. Lucie Merhautová, Ph.D., doc. PhDr. Jakub Rákosník,
Ph.D. (FF UK), PhDr. Josef Tomeš, Ph.D., PhDr. Richard Vašek, Ph.D.,
PhDr. Luboš Velek, Ph.D. (ostatní pracovníci MÚA AV ČR), za vědecký
výsledek Republika česko-slovenská, 1918–1939 (The Czechoslovak
Republic: 1918–1939,
b.
Cenu Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené při řešení výzkumných
úkolů podporovaných AV ČR nejdéle do dovršení věku 35 let (kategorie B):
i.
autorce z Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i., RNDr. Petře Sukové,
Ph.D., za vědecký výsledek Studium nelineárních jevů v dynamice částic
v okolí černé díry (Study of nonlinear phenomena in dynamics of particles
around black hole);
ii.
autoru z Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., Mgr. Janu Kolářovi, Ph.D.,
za vědecký výsledek Vzájemné interakce lidských společností a životního
prostředí v minulosti (Connections and interactions between human societies and the environment in prehistory),
ukládá M. Bártové, aby zajistila vyplacení peněžitých odměn oceněným vědcům,
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4.

ukládá M. Pravdové, aby ve spolupráci s příslušnými pracovišti AV ČR zajistili medializaci udílení cen AV ČR.

XI.

Závěry 24. zasedání Majetkové komise AV ČR

Akademická rada
1.
2.
3.
4.

XII.

schvaluje úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání
s majetkem podle zápisu z jejího 24. zasedání dne 28. května 2019,
uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodů II.1-II.4, dle přiloženého zápisu,
ukládá L. Vostré, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících ze zasedání Majetkové komise
AV ČR a tohoto usnesení,
bere se souhlasem na vědomí návrh L. Vostré, aby vzhledem k prostorové situaci pracovišť v areálu Jilská-Husova byl do projektu rekonstrukce objektu v Hybernské zapojen
Filosofický ústav AV ČR. v. v. i.
Návrh směrnice Akademické rady AV ČR, kterou se zrušuje směrnice Akademické rady AV ČR č. 4/2003, Hodnocení výsledků výzkumné činnosti pracovišť
AV ČR za období 1999–2003

Akademická rada
1.
2.

schvaluje předloženou směrnici,
ukládá L. Vostré a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily následné vydání schválené směrnice.

XIII. Návrh pokynu Akademické rady AV ČR o zpracování osobních údajů dle požadavků obecného nařízení (GDPR) – vybraná problematika
Akademická rada
1.
2.

bere s připomínkami na vědomí úpravu pokynu Akademické rady AV ČR o zpracování
osobních údajů dle požadavků obecného nařízení (GDPR) – vybraná problematika,
ukládá L. Vostré a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily vydání schváleného pokynu.

XIV. Návrh směrnice Akademické rady AV ČR o udělování Fellowshipu Josefa Dobrovského
Akademická rada
1.
2.

schvaluje s připomínkami směrnici Akademické rady AV ČR o udělování Fellowshipu
Josefa Dobrovského,
ukládá L. Vostré a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily následné vydání schválené směrnice.
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XV.

Návrh na zařazení postdoktorandů do Programu PPLZ od 1. července 2019

Akademická rada
1.
2.

schvaluje návrh Komise na zařazení postdoktorandů do Programu podpory perspektivních lidských zdrojů od 1. července 2019,
ukládá J. Bludské, aby informovala ředitele pracovišť AV ČR o výsledku projednání podaných návrhů.

XVI. Návrh odměn hodnotitelům v rámci hodnocení pracovišť AV ČR za léta 2015–
2019
Akademická rada
1.
2.

schvaluje výši odměn hodnotitelům za jejich expertní činnost v rámci I. i II. fáze hodnocení pracovišť AV ČR za léta 2015–2019,
ukládá S. Kozubkovi, aby na podzimní zasedání Akademické rady AV ČR předložil pravidla pro úhradu nákladů za účast komisí na prezenčních návštěvách pracovišť AV ČR.

XVII. Návrh složení mezinárodních poradních sborů Sociologického ústavu AV ČR,
v. v. i., a Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.
Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí záměr ředitele Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., a Etnologického
ústavu AV ČR, v. v. i., jmenovat mezinárodní poradní sbory dle předložených návrhů,
ukládá S. Kozubkovi, aby informoval příslušné ředitele o rozhodnutí Akademické rady.

XVIII. Návrh na ustavení komise pro posouzení specializovaných veřejných databází
Akademická rada
1.
2.

schvaluje složení komise pro posouzení specializovaných veřejných databází dle předloženého návrhu,
ukládá S. Kozubkovi, aby zajistil činnost komise a průběžně o ní informoval Akademickou radu AV ČR.
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XIX. Různé
Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady
Akademická rada
a.

b.

c.

d.
e.

f.

g.

h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

o.

p.

z podnětu E. Zažímalové bere na vědomí informace o semináři na téma Evropské rady
pro inovace (EIC), který organizuje Stálé zastoupení Evropské komise v ČR dne
13. června 2019 v Praze,
z podnětu E. Zažímalové bere na vědomí, že dne 26. června 2019 proběhne v Praze
pietní shromáždění za oběti komunistického teroru. O reprezentaci AV ČR bude požádán prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR,
v. v. i.,
z podnětu E. Zažímalové bere na vědomí, že ve dnech 18.–20. června proběhne v Praze
1. interdisciplinární konference italských a českých vědců. Za AV ČR se zúčastní M. Bilej,
z podnětu E. Zažímalové podporuje kandidaturu H. Sychrové na pozici vice-prezidentky
EASAC,
z podnětu E. Zažímalové bere na vědomí, že Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., oslaví
12. června 2019 výročí 65 let od svého založení. Za AV ČR se zúčastní E. Zažímalová
a Z. Havlas,
z podnětu P. Barana doporučuje, aby předsedkyně AV ČR udělila záštitu mezinárodní
vědecké konferenci „The Frustrated Peace? The Versailles Treaty and its Political, Social and Economic Impact on Europe“, na jejíž organizaci se podílí Historický ústav
AV ČR, v. v. i. a která se bude konat ve dnech 26.–27. září 2019 v Praze,
v reakci na stanovisko Státního zdravotnického ústavu k expertnímu stanovisku AVex
č. 2/2019 - Pitná voda – je a bude? žádá, aby návrhy AVEXů byly před zveřejněním
předloženy k posouzení Akademické radě,
z podnětu M. Bileje bere na vědomí, že od 1. června 2019 byl jmenován nový ředitel
Ekonomického odboru Kanceláře AV ČR (KAV),
z podnětu M. Bileje bere na vědomí informace o aktuálním stavu rozpočtu KAV,
z podnětu M. Bártové bere na vědomí informace o aktuálním počtu zaměstnaneckých
míst určených pro KAV,
z podnětu L. Vostré jmenuje pracovní skupinu k systému poskytování dotací ve složení
L. Vostrá, M. Bilej, P. Šimůnek, K. Timková a R. Zimčíková,
z podnětu L. Vostré bere na vědomí, že na pracoviště AV ČR bude zaslán komentář
AV ČR k vykázání výše příjmů z transferu znalostí a způsobu jejich užití za rok 2018,
z podnětu L. Vostré a T. Petrasové bere na vědomí, že na zasedání Akademické rady
dne 2. července 2019 bude předložen návrh na úpravu foyer sídla AV ČR na Národní 3,
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že ve dnech 13.–14. listopadu 2019 proběhne
v Bratislavě setkání vedení AV ČR a Slovenské akademie věd. V bezprostřední návaznosti proběhne ve dnech 14.–15. listopadu 2019 ve Vídni setkání akademií věd zemí V4,
Slovinska a Rakouska a následně tzv. Joint Academy Day. Akademická rada žádá své
členy, aby se do konce června ozvali ohledně své účasti na jednotlivých akcích,
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí informace o reorganizaci systému řízení vědy
a výzkumu v Maďarské republice, která výrazně zasáhne do fungování Maďarské akademie věd (MTA),
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí následující písemně předložené informace:
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v rámci účasti AV ČR v aktivitě SEA-Europe JFS je plánován podpis tzv. “Letter of
Intent“ ke dvěma výběrovým řízením na společné multilaterální projekty spolupráce. Od 18. června 2019 mohou vědecké týmy z AV ČR podávat návrhy projektů
zaměřené na tematické oblasti „Integrated Water Resource Management“,“Nanotechnologies“,a „Infectious Diseases“,
ii.
v souvislosti s výběrovým řízením na multilaterální projekty se zastřešujícím tématem Governance, které vyhlásilo partnerství NORFACE, postoupily do druhého
kola hodnocení tři návrhy projektů z AV ČR (dva ze Sociologického ústavu AV ČR,
v. v. i., jeden z Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.). O úspěšných projektech bude rozhodnuto v únoru 2020,
iii.
byla podepsána Dohoda o spolupráci a Protokol s Národní akademií věd Běloruska na období 2020–2022. Spolupráce bude probíhat formou mobilitních projektů,
iv.
byl podepsán protokol ke smlouvě s belgickou FNRS na období 2020–2022. Spolupráce probíhá formou projektů Mobility Plus,
v.
byl podepsán protokol ke smlouvě o vědecké spolupráci mezi AV ČR a tchajwanským Ministry of Science and Technology (MoST) na období 2020–2021. Spolupráce probíhá formou projektů Mobility Plus,
vi.
AV ČR zahájila jednání o obnovení spolupráce s mexickou CONACYT (Národní
rada pro vědu a technologie),
vii. 21. května 2019 navštívily AV ČR členky „Diplomatic Spouses Association Prague“,
viii. 27. května 2019 proběhlo setkání předsedkyně AV ČR, členů Akademické rady
a předsednictva Vědecké rady AV ČR s diplomaty a rektory vysokých škol
tzv. “Academic Prague“,
z podnětu H. Sychrové žádá M. Bártovou, aby zajistila analýzu nákupu letenek a používání služebních platebních karet v KAV,
ukládá M. Bártové zajistit, aby byl do statutů poradních orgánů Akademické rady AV ČR
doplněn článek o hlasování v případě podjatosti členů daných orgánů tak, aby se zamezilo střetu zájmů,
z podnětu L. Kavana schvaluje záměr podepsat Memorandum o porozumění s JRC
(Joint Research Centre) při Evropské komisi,
z podnětu L. Kavana bere na vědomí, že je možné do 11. června 2019 nominovat v jednotlivých požadovaných oborech kandidáty z řad významných vědců do tzv. Misí, odborných poradních orgánů Evropské komise, a žádá místopředsedy AV ČR o oslovení
vhodných výzkumných pracovníků z řad AV ČR,
z podnětu P. Krejčího bere na vědomí, že byl na AV ČR pozván prof. Eric Maurincomme
z INSA Lyon (Institut National des Sciences Appliquées Lyon),
z podnětu M. Bártové bere na vědomí, že probíhají jednání ohledně smluvního ukotvení
majetkových poměrů KAV ve vztahu k sídlu AV ČR na Národní 3,
z podnětu J. Lazara bere na vědomí informaci o úspěšném průběhu veletrhu IDET, který
proběhl ve dnech 29.–31. května 2019 v Brně,
z podnětu T. Petrasové souhlasí se zapojením AV ČR do přípravy textu ALLEA na téma
vědecké diplomacie a žádá T. Petrasovou a H. Sychrovou o spolupráci s ALLEA na
tomto dokumentu,
z podnětu T. Petrasové bere na vědomí, že spolupráce spolupráce AV ČR a CEFRES
je hodnocena CNRS velmi pozitivně,
z podnětu T. Petrasové bere na vědomí, že se podařilo dohodnout na regionální spolupráci mezi AV ČR a Plzeňským krajem, a žádá T. Petrasovou a L. Vostrou o přípravu
smlouvy k podpisu,
i.

q.
r.

s.
t.

u.
v.
w.
x.

y.
z.

8

aa.

bb.

cc.

dd.
ee.

ff.

gg.

hh.

ii.

z podnětu J. Lazara podporuje, aby byla v rámci regionální spolupráce navazována přeshraniční spolupráce, a žádá, aby byl v takovém případě informován Odbor mezinárodní
spolupráce KAV,
z podnětu S. Kozubka bere na vědomí informace o aktuálním stavu příprav na hodnocení pracovišť AV ČR za léta 2015–2019 (příprava dopisů pro panelisty, komisaře a hodnotitele, zveřejnění metodiky hodnocení na webu AV ČR). Akademická rada apeluje, aby
byla v rámci souběžného hodnocení pracovišť AV ČR Metodikou 2017+ a vnitroakademickým hodnocením zajištěna pro pracoviště AV ČR co nejnižší administrativní zátěž,
a žádá S. Kozubka o návrh příslušných kroků,
z podnětu M. Haindla bere na vědomí informaci o úspěšném semináři k Strategii AV21,
který proběhl v sídle AV ČR ve dnech 16.–17. května 2019, a žádá M. Haindla, aby na
zasedání Akademické rady dne 2. července 2019 předložil návrh pojetí tohoto semináře
v roce 2020,
z podnětu J. Gabriela bere na vědomí informaci o stížnosti projednávané Dozorčí komisí
Akademického sněmu AV ČR,
z podnětu A. Fejfara bere na vědomí informace o aktuálním stavu překladu anglické
verze Výroční zprávy AV ČR za rok 2018 s tím, že podporuje, aby byla zpráva nadále
předkládána k překladu v editovatelné podobě a překlad byl přizpůsoben svým pojetím cílovému čtenáři,
bere na vědomí náměty A. Fejfara na úpravu webu AV ČR, především s ohledem na
převod ČJ–AJ verze webu, a M. Bártové na zajištění profesionálního předkladatele pro
AV ČR,
z podnětu P. Barana bere na vědomí, že 24. května 2019 proběhla v Knihovně Václava
Havla v Praze konference „100 studentských (r)evolucí“, na jejíž organizaci se podílel
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.,
z podnětu L. Náhlíka bere na vědomí informaci o 1. zasedání Přípravného výboru Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) dne 29. května 2019 a žádá J. Řídkého a L. Kavana, aby nominovali kandidáty z AV ČR do dvou pracovních skupin
OP JAK zaměřených na a) vědu a výzkum a b) vzdělávání,
z podnětu P. Barana doporučuje, aby předsedkyně AV ČR udělila při příležitosti připomínky 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského záštitu těmto akcím organizovaným
Filosofickým ústavem AV ČR, v. v. i.,
i. výstavě „Komenský v kulturách vzpomínání“, která by měla proběhnout v Galerii Věda a umění v období září–říjen 2020,
ii. mezinárodní konferenci „Between the Labyrinth and the Way of Light: Early Modern Metaphors of Knowledge and Jan Amos Comenius“ (Mezi labyrintem
a cestou světla: Raně novověké metafory vědění a J. A. Komenský), která je
plánována na září 2020.

9

