Usnesení 12. zasedání Vědecké rady AV ČR konaného dne 25. ledna 2007

1. Ověření a kontrola zápisu z 11. zasedání
2. Aktuality – informace
Vědecká rada bere informace na vědomí
a) doporučuje, aby do Rady programu INGO byl navržen Ing. Karel Aim, CSc.
3. Návrh na udělení vědeckého titulu "doktor věd"
Vědecká rada uděluje na základě tajného hlasování vědecký titul "doktor věd" doc.
RNDr. Ivanu Fortelnému, CSc.
4. Návrh na zastavení řízení udělit vědecký titul "doktor věd"
Vědecká rada zastavuje na základě tajného hlasování řízení k udělení vědeckého
titulu "doktor věd" dle návrhu.
5. Návrh na jmenování místopředsedy komise pro obhajoby Elektrotechnika,
elektronika, optoelektronika a fotonika
Vědecká rada jmenuje na základě tajné volby RNDr. Luďka Franka, DrSc.,
místopředsedou komise pro obhajoby disertací Elektrotechnika, Elektronika,
optoelektronika a fotonika.
13. Návrh na úpravu jednacího řádu VR AV ČR
Vědecká rada
a) schvaluje jednací řád dle návrhu;
b) ukládá prof. A. Holému předložit na příští zasedání návrh novely Statutu a
jednacího řádu Grémia pro vědecký titul.
6. Volba člena Grémia pro vědecký titul
Vědecká rada jmenuje na základě tajné volby prof. Ing. Karla Ulbricha, DrSc.,
členem Grémia pro vědecký titul a jeho prvním místopředsedou.
7. Výsledky jednání per rollam č. 3
Vědecká rada bere na vědomí, že jednáním per rollam č. 3 dne 1. 12. 2006
doporučila udělit:
a) prof. Dr. Davidu Preissovi, čestnou oborovou medaili AV ČR B. Bolzana
za zásluhy v matematických vědách;
b) prof. RNDr. Jiřímu Komárkovi, DrSc., čestnou oborovou medaili AV ČR
G. J. Mendela za zásluhy v biologických vědách;
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c) Ing. Vladimíru Kořenovi, čestnou medaili AV ČR Vojtěcha Náprstka za zásluhy
v popularizaci vědy;
d) PhDr. Dušanu Třeštíkovi, CSc., čestnou medaili AV ČR Vojtěcha Náprstka
za zásluhy v popularizaci vědy.
8. Návrh na udělení medailí De scientia et humanitate optime meritis
Vědecká rada na základě tajného hlasování
a) nedoporučuje udělit čestnou medaili AV ČR De scientia et humanitate optime
meritis dle návrhu;
b) navrhuje udělit prof. Ing. Pavlu Kratochvílovi, DrSc., čestnou medaili AV ČR De
scientia et humanitate optime meritis.
9. Informace o návrhu Jednacího a volebniho řádu GA AV
Vědecká rada bere informaci s připomínkami na vědomí a děkuje dr. M. Fliegrovi za
její přednesení.
10. Doktorské studium - jak dále ?
Vědecká rada AV ČR
a) bere informaci na vědomí a děkuje prof. Pa. Kratochvílovi za její přednesení;
b) ukládá pracovní skupině shrnout problematiku doktorského studia pro potřeby
dalších úvah;
c) doporučuje, aby všichni členové VR AV ČR byli pozvání na konferenci zaměřenou
na problematiku doktorského studia připravovanou prof. J. Sykou.
11. Rozvaha o kriteriích hodnocení použitelných pro kontrolu plnění
výzkumných záměrů a výsledků pracovišť AV ČR v r. 2008.
Vědecká rada AV ČR
a) děkuje prof. H. Illnerové za zpracování podkladu;
b) konstatuje opětovně, že hodnocení v r. 2008 by mělo proběhnout formou kontroly
protokolů z posledního hodnocení s cílem zjistit, jak pracoviště plní doporučení a
jaký je trend jeho vývoje, bez překvalifikování zařazení ústavů a bez důsledků pro
jejich financování.
12. Příprava a smysl kontroly plnění Koncepce rozvoje výzkumu a vývoje AV
ČR.
Vědecká rada přijímá přednesený podnět a ukládá dr. Pe. Kratochvílovi připravit
jeho konkrétní podobu.
14. Situace žen ve vědě
Vědecká rada AV ČR bere informaci na vědomí, s tím že stanovisko k danému
problému přijme na příštím zasedání dne 5. 4. 2007.
15. A) Návrhy na udělení pamětní medaile J. Patočky
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Vědecká rada AV ČR
a) doporučuje udělit medaili J. Patočky s ohledem na její důstojnost dvěma,
maximálně třem pracovníkům z jedenácti navržených. Výběr ponechává na
navrhovateli, který by měl zvážit stanovisko Vědecké rady;
b) doporučuje navrhovateli - Filozofickému ústavu AV ČR, v.v.i., v rámci oslav výročí
J. Patočky ocenit ostatní pracovníky (navržené na udělení medaile, příp. i další)
jinou formou, např. diplomem vytvořeným pro tuto příležitost.
15. B) Informace o dopisu sdružení Sisyfos
Vědecká rada schvaluje odpověď občanskému sdružení Sisyfos dle návrhu.
15. C) Informace o European Research Council
Vědecká rada bere informace na vědomí.
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