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Usnesení 21. zasedání Vědecké rady AV ČR konaného dne 16. října 
2008 

 

1. Ověření a kontrola zápisu z 20. zasedání 

Zápis byl ověřen bez připomínek. 

 
2. Aktuality – informace 

Vědecká rada AV ČR 
a) bere přednesené informace na vědomí; 
b) za člena návrhové komise XXXIII. zasedání Akademického sněmu deleguje 

dr. Pe. Kratochvíla. 
 
3. Návrh úprav Kariérního řádu  

Vědecká rada AV ČR 
a) schvaluje návrh úprav dle předloženého návrhu s připomínkami; 
b) ukládá prof. F. Šmahelovi po zapracování připomínek předložit návrh úprav 

Kariérního řádu Akademické radě AV ČR a následně Akademickému sněmu. 
 

4. Nástin koncepce AV ČR – diskuze  

Vědecká rada AV ČR na základě teze „AV ČR stojí a padá s tím, bude-li podporovat 
vědecké školy na světové úrovni, které má, či ty, které jsou světové úrovni blízko a 
mohou ji dosáhnout“  
doporučuje pro další období větší diferenciaci ve financování pracovišť AV ČR 
založenou na výsledcích hodnocení, včetně ukončení činnosti těch pracovišť nebo 
jejich částí, jejichž vědecké výsledky jsou nevyhovující. 
 
5. Návrh na udělení čestných a pamětních medailí  

Vědecká rada AV ČR  
a)  navrhuje udělit jednomu pracovníkovi čestnou oborovou medaili Jana 

Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínckých vědách; 
b) doporučuje udělit dvě pamětní a pět čestných oborových medailí AV ČR. 
 

6. Výsledky hlasování per rollam. č. 10 - Návrh na udělení medaile za zásluhy 
AV ČR  

Vědecká rada AV ČR 
a) bere na vědomí, že jednáním per rollam č. 10 navrhla udělit prof. Ing. R. 

Zahradníkovi, DrSc., čestnou medaili Za zásluhy o Akademii věd České 
republiky; 

b) pověřuje prof. F. Šmahela gratulovat prof. R. Zahradníkovi k jeho životnímu 
jubileu jejím jménem. 

 

7. Návrhy na členy komisí pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR a 
jejich výzkumných záměrů 

Vědecká rada AV ČR  
doporučuje za členy hodnotících komisí pro II. funkční období jmenovat  
a) stávající členy dle přílohy 1 písemného podkladu; 
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b) z nově navržených  
1. dva za členy hodnotitelské komise pro I. oblast věd; 
2. pět za členy hodnotitelské komise pro II. oblast věd; 
3. sedm za členy hodnotitelské komise pro III. oblast věd. 

 


