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Usnesení 13. zasedání Vědecké rady AV ČR konaného dne 5. 4. 2007 
 
 
1. Ověření a kontrola zápisu z 12. zasedání 
 
2. Aktuality – informace 
 
Vědecká rada  
a) bere informace se souhlasem na vědomí; 
b) ukládá svým místopředsedům svolat pracovní porady k projektům předkládaným       

pracovišti AV ČR do Strukturálních fondů. 
 
3. Výsledky jednání per rollam č. 4 Návrh zadávací dokumentace veřejné 

soutěže ve výzkumu a vývoji na grantové projekty GA AV ČR zahajované v 
r. 2008 

 
Vědecká rada bere na vědomí, že jednáním per rollam ze dne 5. 3. 2007  
a) souhlasila s předloženým návrhem zadávací dokumentace veřejné soutěže 

vyhlašované GAAV pro rok 2008 pro standardní badatelské granty pouze za 
předpokladu, že bude přijata změna navržená předsednictvem VR AV ČR, která 
se týká doby řešení mezioborových projektů a kriterií hodnocení návrhů a řešení 
projektů; 

b) souhlasila s předloženým návrhem zadávací dokumentace veřejné soutěže 
vyhlašované GAAV pro rok 2008 pro juniorské badatelské granty pouze za 
předpokladu, že budou přijaty změny navržené předsednictvem VR AV ČR 
týkající se kriterií hodnocení návrhů projektů, kvalifikace navrhovatele juniorského 
grantu a věku členů řešitelského týmu juniorského grantu.  

 
4. Návrh na jmenování místopředsedy komise pro obhajoby Český jazyk 
  
Vědecká rada jmenuje PhDr. Luďka Hřebíčka, DrSc., místopředsedou komise pro 
obhajoby disertací Český jazyk.  
 
5. Návrh Statutu a jednacího řádu Grémia pro vědecký titul 
  
Vědecká rada schvaluje Statut a jednací řád Grémia pro vědecký titul "doktor věd".  
 
6. Stav přípravy materiálu k doktorskému studiu 
 
Vědecká rada vzala přednesené informace s poděkováním na vědomí. 
 
7. Návrhy na udělení medailí AV ČR 
 
Vědecká rada  
a) navrhuje udělit čestnou medaili  De scientia et humanitate optime meritis dvěma 

pracovníkům a  čestnou oborovou medaili G. J. Mendla jednomu pracovníkovi; 
b) doporučuje udělit čestné oborové medaile osmi pracovníkům. 
 
8. Situace žen ve vědě 
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Vědecká rada ukládá předsednictvu VR AV ČR  ve spolupráci s prof. H. Illnerovou 
připravit konkrétní návrh doporučení, jak situaci vědkyň—matek řešit. 
 

9. Různé 

A) Priority ČR v oblastí výzkumu a vývoje v době předsednictví ČR EU – leden–
červen 2009  

B) Informace z Grémia pro vědecký titul 
 
Vědecká rada bere informace na vědomí. 


