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Usnesení z 16. zasedání Vědecké rady AV ČR konaného dne 6. 
prosince 20007 

 
1. Ověření a kontrola zápisu z 15. zasedání 

Zápis byl ověřen bez připomínek.  
 
2. Aktuality – informace 
 
Vědecká rada AV ČR  
a) bere informace na vědomí; 
b) ukládá prof. F. Šmahelovi zařadit projednání stanoviska k Berlínské deklaraci do 

programu 17. zasedání.  
 
3. Výsledky jednání per rollam č. 6 (Návrh dopisu předsedovi GAAV ČR, návrh 
stanoviska k připravované reformě výzkumu a vývoje) a č. 7 (Složení komisí 
pro hodnocení výsledků výzkumné činnosti pracovišť AV ČR a jejich 
výzkumných záměrů)  

 
Vědecká rada AV ČR 
bere na vědomí, že  
a) jednáním per rollam č. 6  

1. schválila text dopisu předsedovi GA AV ČR a uložila prof. F. Šmahelovi dopis 
odeslat; 

2. schválila text stanoviska VR AV ČR k připravované reformě výzkumu a vývoje 
a uložila prof. F. Šmahelovi předat stanovisko předsedovi AV ČR; 

b) jednáním per rollam č. 7  
1. vzala na vědomí resignaci uvedených 4 členů hodnotitelských komisí; 
2. doporučila Akademické radě AV ČR jmenovat členem hodnotitelské komise 

pro oblast věd o neživé přírodě prof. RNDr. Václava Holého, CSc.; 
3.  doporučila Akademické radě AV ČR jmenovat členem hodnotitelské komise 

pro oblast věd o živé přírodě a věd chemických  prof. MVDr. Jana Motlíka, 
DrSc.; 

4. vzala se souhlasem na vědomí, že do funkce předsedy hodnotitelské komise 
pro oblast věd o živé přírodě a věd chemických je navrhován prof. MUDr. Jan 
Herget, DrSc. 

 
4. Informace o projektech navrhovaných pracovišti AV ČR do programů 
podporovaných ze strukturálních fondů EU  

 
Vědecká rada AV ČR  
a) děkuje členům obou pracovních skupin; 
b) schvaluje vyjádření k návrhům projektů pracovišť AV ČR pro OP VaVpI a PO 

Praha – Konkurence schopnost dle návrhu s připomínkami.  
 
5. Dopis rady Biologického centra AV ČR, v. .v. i.  
 
Vědecká rada AV ČR  
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bere na vědomí dopis rady BC AV ČR, v. v. i., s tím, že se k činnosti Koordinační 
komise pro zařazování do nejvyššího kvalifikačního stupně, jakož i ke Kariérnímu 
řádu vrátí po vyhodnocení výsledků atestací 2007.  
 
6. Informace o činnosti Centra medievistických studií 
 
Vědecká rada AV ČR  
a) bere informaci s poděkováním na vědomí; 
b) konstatuje na základě činnosti a výsledků, že Centrum medievistických studií 

by mělo zůstat zachováno a vyzývá Akademickou radu AV ČR, aby hledala 
způsoby postupného upravování rozpočtového základu výzkumného záměru 
FLÚ, a to s cílem zvyšování míry finančního zajištění CMS z institucionální 
úrovně FLÚ.   
 

7. Různé 
 
A) Návrh na jmenování nového člena Grémia pro vědecký titul 
Vědecká rada AV ČR  
jmenuje na základě tajné volby prof. JUDr. PhDr. Michala Tomáška, DrSc., 
členem Grémia pro vědecký titul na zbytek funkčního období 2005—2009.  
 
B) Informace z Grémia pro vědecký titul 
Vědecká rada AV ČR vzala informace na vědomí. 
 


