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Usnesení 15. zasedání Vědecké rady AV ČR konaného 
dne 6. 10. 2011 

 
 
1. Volba předsedy Vědecké rady AV ČR na zbytek funkčního období 2009–2013 

Vědecká rada AV ČR 
a) bere na vědomí rezignaci doc. RNDr. Karla Olivy, Dr., na funkci předsedy VR AV 

ČR a děkuje mu za vykonanou práci, 
b) tajným hlasování zvolila na zbytek funkčního období 2009–2013 předsedou VR 

AV ČR prof. Ing. Jiřího Čtyrokého, DrSc. 
 
1a. Volba místopředsedy VR AV ČR pro I. OV na zbytek funkčního období 

2009–2013 

Vědecká rada AV ČR 
a) bere na vědomí rezignaci prof. Ing. J. Čtyrokého, DrSc., na funkci místopředsedy 

pro I. OV v souvislosti s jeho zvolením předsedou VR AV ČR a děkuje mu za 
vykonanou práci, 

b) tajným hlasováním zvolila na zbytek funkčního období 2009–2013 
místopředsedou VR AV ČR pro I. OV RNDr. Antonína Fejfara, CSc. 

 
2. Ověření a kontrola zápisu z 14. zasedání 

Zápis byl ověřen s připomínkou k bodu 6. 
 
3. Aktuality – informace 

Vědecká rada AV ČR 
bere přednesené informace na vědomí. 
 
4. Výsledky jednání per rollam č. 5 a č. 6 

Vědecká rada AV ČR 
bere na vědomí, že 
a) jednáním per rollam č. 5 doporučila udělit čestnou medaili De scientia et 

humanitate optime meritis astronautovi NASA Andrew J. Feustelovi, Ph.D., a 
navrhla udělit čestnou medaili Za zásluhy o AV ČR RNDr. Daně Wagnerové, 
DrSc.,  

b) jednáním per rollam č. 6 nominovala prof. RNDr. Blanku Říhovou, DrSc., na 
udělení Národní ceny vlády Česká hlava v roce 2011.  

 
5. Návrhy na udělení vědeckého titulu „doktor věd“ 

Vědecká rada AV ČR 
uděluje na základě tajného hlasování vědecký titul doktor věd RNDr. Martě 
Valáškové, CSc., a Ing. Branislavu Jurčovi, CSc. 
 
6. Výsledky hodnocení v AV ČR – pokračování rozpravy 

Vědecká rada AV ČR 
pověřuje předsednictvo VR AV ČR, aby se zabývalo poznatky a zkušenostmi 
z proběhnuvšího hodnocení výsledků a vědecké činnosti pracovišť AV ČR a pro příští 
zasedání VR AV ČR připravilo podklady po ústní sdělení na XXXIX. zasedání 
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Akademického sněmu, které by shrnovalo připomínky VR k proběhnuvšímu 
hodnocení a formulovalo případná doporučení pro hodnocení příští. 
 


