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Usnesení z 22. zasedání Vědecké rady AV ČR konaného dne 
11.12.2008 

 

1. Ověření a kontrola zápisu z 21. zasedání 

Vědecká rada AVČR 
a) doporučuje zejména AR AV ČR, aby ve shodě se záměrem podporovat vědecký 

výzkum srovnatelný s nejvyšší světovou úrovní byla maximální pozornost 
věnována podpoře české účasti v ERC programu IDEAS 7. RP; 

b) navrhuje, aby projekty žadatelů z AV ČR podané do programu IDEAS, které 
v hodnocení ERC splní v obou kolech hodnocení kritéria kvality, ale nebudou 
financovány z důvodu nedostatku finančních prostředků, byly v přiměřené výši 
financovány z centrálních prostředků AV ČR.  

 
2. Aktuality – informace 

Vědecká rada AV ČR 
a) bere se souhlasem přednesené informace na vědomí; 
b) podporuje vyslání prof. V. Pačesa do soutěže Manager roku 2008;  
c) ukládá předsednictvu VR AV ČR ve spolupráci s Ing. K. Aimem připravit návrh 

stanoviska k problematice otevřeného přístupu ke znalostem a otevřeného 
přístupu k velkým infrastrukturám. 

 

3. Návrhy na udělení vědeckého titulu „doktor věd“ 

Rozhodnutí o návrzích bylo přesunuto na 23. zasedání VR AV ČR dne 12.2.2009.  
 

4. Nástin koncepce (konkretizace) 

Vědecká rada AV ČR 
a) bere ideu na zřízení vysoké školy AV ČR na vědomí a doporučuje nadále se 

zabývat tímto námětem v obecné podobě; 
b) ukládá předsednictvu VR AV ČR, aby problematiku odměňování ředitelů 

pracovišť AV ČR zahrnulo do části nástinu koncepce AV ČR věnované 
hodnocení.  

 
5. Výsledky kontroly řešení výzkumných záměrů a hodnocení výsledků 

činnosti pracovišť.  

Vědecká rada AV ČR 
a) bere výsledky průběžného hodnocení na vědomí; 
b) ustavuje pracovní skupinu ve složení Ing. K. Aim, prof. Z. Strakoš, dr. A. Šimůnek 

(svolavatel), dr. B. Wichterlová a ukládá jí připravit pro 23. zasedání návrh 
doporučení k hodnocení v AV ČR a využívání jeho výsledků.  

 

6. Vydávání Staročeského slovníku 

Vědecká rada AV ČR 
a) se seznámila se stanovisky k vydávání Staročeského slovníku; 
b) shledala, že stanovisko ředitele ÚJČ ve věci dalšího zpřístupňování staročeské 

slovní zásoby je zdůvodněné.  
 

7. Návrh na udělení čestné oborové medaile J. E. Purkyně  
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Vědecká rada AV ČR  
ve smyslu písemných podkladů  
a) navrhuje udělit čestnou oborovou medaili Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy 

v biomedicínckých vědách; 
b) doporučuje udělit čestnou oborovou medaili Jaroslava Heyrovského za zásluhy 

v chemických vědách a čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy 
v popularizaci vědy. 

 
8. Různé 
Informace ze zasedání Grémia pro vědecký titul 
Výsledky 19. kola grantové soutěže AV ČR 

Vědecká rada AV ČR 
a) bere se souhlasem přednesené informace na vědomí; 
b) pověřuje doc. L. Petráňovou, aby ve spolupráci s dr. V. Rudajevem připravila pro 

23. zasedání VR AV ČR písemný návrh k interní grantové agentuře. 


