Usnesení 17. zasedání Vědecké rady AV ČR konaného
dne 23. 2. 2011
1. Ověření a kontrola zápisu z 16. zasedání
Zápis byl ověřen bez připomínek.
2. Aktuality – informace
Vědecká rada AV ČR
a) bere přednesenou zprávu na vědomí,
b) souhlasí s návrhem předsednictva VR a nominuje A. Fejfara do návrhové komise
XL. zasedání Akademického sněmu.
3. Návrhy na udělení vědeckého titulu „doktor věd“
Vědecká rada AV ČR
uděluje na základě tajného hlasování vědecký titul „doktor věd“ doc. Ing. Eduardu
Rohanovi, Dr., doc. RNDr. Ondřeji Kalendovi, Ph.D., a Tatsuhiro Okadovi, Ph.D.
4. Jmenování předsedů komisí pro obhajoby disertací DSc.
Vědecká rada AV ČR
jmenuje prof. Ing. Miroslava Strnada, DSc., předsedou komise pro obhajoby disertací
Botanika a fyziologie rostlin a prof. RNDr. Pavla Bosáka, DrSc., předsedou komise
Geologické vědy.
5. Návrh na úpravu Kariérního řádu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků
Akademie věd ČR
Vědecká rada AV ČR
a) souhlasí s úpravou článku VI dle předloženého návrhu s připomínkou,
b) ukládá J. Čtyrokému předložit návrh na úpravu Kariérního řádu upravený podle
připomínky Akademické radě a následně Akademickému sněmu,
c) pověřuje K. Ulbricha, aby návrh prezentoval na XL. zasedání Akademického
sněmu.
6. Návrhy na udělení čestných oborových medailí AV ČR
Vědecká rada AV ČR
a) navrhuje udělit čestnou oborovou medaili Jaroslava Heyrovského za zásluhy
v chemických vědách prof. Ing. Miloši Markovi, DrSc.,
b) navrhuje udělit čestnou medaili Za zásluhy o Akademii věd ČR Mgr. Evě Žižkové,
CSc.,
c) doporučuje udělit čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana za zásluhy
v matematických vědách prof. RNDr. Michalu Křížkovi, DrSc.
7. Zkušenosti z hodnocení vědecké činnosti pracovišť AV ČR za období 2005–
2009
Vědecká rada
a) schvaluje materiál Zkušenosti z hodnocení ústavů AV ČR a jejich útvarů za
období 2005–2009 a doporučení Vědecké rady pro příští hodnocení
s připomínkami,
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b) ukládá J. Čtyrokému předložit schválený materiál po zapracování přijatých
připomínek Akademické radě AV ČR a zajistit jeho zveřejnění v Akademickém
bulletinu.
8. Výsledky jednání per rollam č. 8 a 9
Vědecká rada AV ČR
bere na vědomí, že jednáním per rollam
a) č. 8 doporučila udělit čestnou oborovou medaili G. J. Mendela za zásluhy
v biologických vědách prof. RNDr. Václavu Pačesovi, DrSc.,
b) č. 9 souhlasila s předloženým textem Stanoviska Akademické rady AV ČR
k diskusi o věcných záměrech zákona o vysokých školách a zákona o finanční
pomoci studentům.
9. Různé
Vědecká rada AV ČR
a) souhlasí s návrhem Komise pro etiku vědecké práce a doporučuje, aby ředitel
pracoviště AV ČR podepsal při svém jmenování prohlášení týkající se dodržování
Etického kodexu výzkumných pracovníků v Akademii věd ČR,
b) schvaluje text prohlášení s připomínkami,
c) ukládá H. Illnerové předložit Akademické radě na její příští zasedání přijatý návrh
včetně upraveného textu prohlášení.
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