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Usnesení z 15. zasedání Vědecké rady AV ČR konaného dne 11. 
října 2007 
 
 
 
1. Ověření a kontrola zápisu z 14. zasedání 
 
2. Aktuality – informace 
 
Vědecká rada  
a) bere informace na vědomí; 
b) souhlasí, aby se zasedání v r. 2008 konala v termínech 7. II.; 20. III.; 5. VI.; 16. X.; 

11. XII.;  
c) do návrhové komise XXXI. zasedání Akademického sněmu konaného dne 18. 12. 

2007 navrhuje RNDr. Františka Rypáčka, CSc. 
 
3. Návrhy na udělení vědeckého titulu „doktor věd“.  
 
Vědecká rada  
a) udělila na základě tajného hlasování vědecký titul "doktor věd" RNDr. Zdeňku 

Dlouhému, CSc., PhDr. Martinu Kunovi, Doc. RNDr. Josefu Málkovi, CSc., RNDr. 
Michalu Sobotkovi, CSc., PhDr. Milanu Salašovi, CSc.; 

b) jedno řízení k udělení vědeckého titulu "doktor věd" na základě tajného hlasování 
zastavila.  

 
4. Informace o udělování vědeckého titulu „doktor věd“ v období 2003—2007 
 
Vědecká rada  
a) bere předloženou informaci se souhlasem na vědomí; 
b) ukládá prof. F. Šmahelovi svolat společné jednání předsednictva Vědecké a 

Akademické rady AV ČR a Grémia pro vědecký titul; 
c) přijímá rezignaci JUDr. Karla Malého, DrSc., z funkce člena Grémia pro vědecký 

titul a vyslovuje mu poděkování za dosavadní práci; 
d) ukládá prof. A. Holému předložit začátkem r. 2008 návrhy na nového člena 

Grémia pro vědecký titul. 
 
5. Projektový záměr „Společné pracoviště aplikovaných věd“ – informace  

 
Vědecká rada bere informaci s poděkováním na vědomí. 
 
6. Informace o projektu „Bioregion – centrum biotechnologií a aplikované 
ekologie“ 
 
Vědecká rada bere informaci s poděkováním na vědomí. 
 
7. Informace o Stanovisku AV ČR k zelené knize – evropský výzkumný 

prostor: nové perspektivy 
 
Vědecká rada AV ČR bere  informaci s poděkováním na vědomí. 
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8. Koncepční náměty 
 
Vědecká rada  
a) bere informaci na vědomí; 
b) ukládá svým členům předkládat náměty ke koncepci AV ČR; 
c) ukládá prof. F. Šmahelovi projednat návrh textu stanoviska VR AV ČR 

k připravované reformě výzkumu a vývoje v ČR per rollam.  
 
9. Návrhy na udělení čestných medailí AV ČR 
 
Vědecká rada doporučila udělit  
a) čestnou medaili De scientia et humanitate optime meritis;  
b) čestnou medaili Za zásluhy o Akademii věd České republiky;  
c) čestné borové medaile Františka Palackého za zásluhy v historických vědách;  
d) čestnou oborovou medaili AV ČR Františka Křižíka za zásluhy v oblasti 

technických věd a za realizaci výsledků vědeckého výzkumu;  
e) čestnou oborovou medaili B. Bolzana za zásluhy v matematických vědách.  
 
10. Navázání kontaktů s radami pracovišť 
 
11. Různé 
 
A. Dopis prof. PhDr. J. Pánka, místopředsedy AV ČR 

 
Vědecká rada ukládá prof. F. Šmahelovi předat přijaté stanovisko předsedovi AV 
ČR. 
 
B. Návrh dopisu předsedovi Grantové agentury AV ČR 
 
Vědecká rada  
ukládá prof. F. Šmahelovi projednat návrh dopisu per rollam. 
 
 


