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Usnesení 18. zasedání Vědecké rady AV ČR konaného dne 20. 
března 2008 

 
1. Ověření a kontrola zápisu ze 17. zasedání 

Zápis byl ověřen bez připomínek. 

 
2. Aktuality – informace 

Vědecká rada AV ČR vzala informace na vědomí s tím, že jako kandidát do 
návrhové komise XXXII. zasedání Akademického sněmu byl navržen prof. J. Čtyroký. 

 
3. Návrhy na udělení vědeckého titulu  

Vědecká rada AV ČR  

a) udělila na základě tajného hlasování vědecký titul "doktor věd" prof. RNDr. 
Radimu Bělohlávkovi, Ph.D., a doc. PhDr. Miladě Hirschové, CSc.; 

b) pověřuje předsednictvo VR AV ČR předložit Akademické radě AV ČR konkrétní 
návrh na řešení cestovních náhrad zahraničních oponentů.  

 
4. Informace o projektu CzechGlob – centrum pro studium dopadů Globální 

změny klimatu 

Tento bod programu byl přesunut na příští zasedání VR AV ČR.   
 
5. Návrh na udělení medaile G. J. Mendela 

Vědecká rada AV ČR 
a) navrhuje udělit 

1. prof. P. K. Vogtovi, Ph.D., čestnou oborovou medaili G. J. Mendela za zásluhy 
v biologických vědách; 

2. prof. Dr. R. A. Weissovi čestnou oborovou medaili G. J. Mendela za zásluhy 
v biologických vědách; 

b) doporučuje udělit čestné medaile AV ČR dvěma pracovníkům.  
 
6. Návrh na člena Komise pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť a jejich 

výzkumných záměrů pro oblast věd o živé přírodě a chemických věd  

Vědecká rada AV ČR 
doporučuje jmenovat prof. RNDr. T. Trnku, CSc., členem Komise pro hodnocení 
výzkumné činnosti pracovišť a jejich výzkumných záměrů pro oblast věd o živé 
přírodě a chemických věd. 

 
7. Výsledky jednání per rollam č. 8 Návrh usnesení k bodu programu 17. 

zasedání VR AV ČR „Informace o společném jednání předsednictev AR a VR 
a Grémia pro vědecký titul  

Vědecká rada AV ČR  
bere na vědomí, že jednáním per rollam č. 8 přijala k bodu 8 programu 17. zasedání 
VR AV ČR toto usnesení:  
Vědecká rada AV ČR  
a) bere informaci s poděkováním na vědomí; 
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b) dlouhodobě usiluje o podporu excelentního výzkumu na půdě Akademie věd ČR i 
v jiných vědeckých institucích, a proto doporučuje Akademické radě AV ČR 
1. podat a zdůvodnit návrh na právní zakotvení vědeckého titulu DSc. v novele 

zákona č.130/2002 Sb.; 
2. přiřadit počet dosažených titulů DSc. do kriterií interního hodnocení ústavů; 
3. finančně zvýhodnit nositele titulu DrSc. a DSc., zařazené do 5. kvalifikačního 

stupně příplatkem ve výši 3 až 4 tisíc Kč. Příplatek by náležel v poměrné výši 
pracovního úvazku i emeritním vědeckým pracovníkům.  

 
8. Výsledky jednání per rollam č. 9 Vyjádření Vědecké rady AV ČR k činnosti 

Koordinační komise pro zařazování pracovníků do nejvyššího kvalifikačního 
stupně  

Vědecká rada AV ČR 
bere na vědomí, že jednáním per rollam č. 9 schválila s připomínkami vyjádření 
k činnosti Koordinační komise pro zařazování do nejvyššího kvalifikačního stupně.  
 
9. Různé 

Koncepce AV ČR.  

Vědecká rada AV ČR 
a) pověřuje přípravou novely koncepce AV ČR dr. A. Šimůnka; 
b) ukládá svým členům, aby do příštího zasedání doporučili 

1. které části stávající koncepce vypustit, aktualizovat, či ponechat; 
2. které koncepční otázky podrobněji v koncepci zpracovat.  

 


