Usnesení 18. zasedání Vědecké rady AV ČR
konaného dne 3. 5. 2012
1. Ověření a kontrola zápisu z 17. zasedání
Zápis byl ověřen bez připomínek.
2. Aktuality – informace
Vědecká rada AV ČR
a) bere přednesené informace na vědomí,
b) bere se souhlasem na vědomí, že 19. zasedání VR AV ČR se bude konat 14.
června 2012.
3. Výsledky jednání per rollam č. 10 Návrh změn ve složení komisí pro
hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR a jejich výzkumných
záměrů
Vědecká rada AV ČR
bere na vědomí, že vzala se souhlasem na vědomí navrhované složení komisí pro
hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR a jejich výzkumných záměrů
s připomínkami.
4 Návrhy na udělení vědeckého titulu „doktor věd“
Vědecká rada AV ČR
uděluje na základě tajného hlasování vědecký titul „doktor věd“ Ing. Olze Šolcové,
CSc., a doc. Ing. Marku Růžičkovi, CSc.
5. Návrh na jmenování místopředsedů komisí pro obhajoby disertací DSc.
Geologie a Informatika a kybernetika
Vědecká rada AV ČR
jmenuje prof. Ing. Jana Flussera, DrSc., místopředsedou komise pro obhajoby
disertací Informatika a kybernetika a doc. RNDr. Pavla Straku, DrSc.,
místopředsedou komise pro obhajoby disertací Geologické vědy.
6. Návrh na jmenování člena Grémia pro vědecký titul na zbytek funkčního
období
Vědecká rada AV ČR
jmenuje na základě tajné volby na zbytek funkčního období 2009–2013 prof. Ing.
Zdeňka Bittnara, DrSc., členem Grémia pro vědecký titul.
7. Návrhy na udělení medailí AV ČR
Vědecká rada AV ČR
A) doporučuje udělit:
a) čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických
vědách prof. Gillesovi Godefroyovi,
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b) čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách
Allanovi Hughovi MacDonaldovi,
c) čestnou oborovou medaili Jana Evangelisty Purkyně v biomedicínských
vědách RNDr. Jaroslavě Folbergové, DrSc.,
d) čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických
vědách prof. Johannovi P. Arnasonovi, PhD.,
e) čestnou oborovou medaili Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a
filosofických vědách prof. Dr. Dr. Ulrichu G. Leinsleovi,
f) čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy PhDr.
Mileně Secké, CSc., a doc. RNDr. Františku Weydovi, CSc.,
B) nedoporučuje udělit:
a) čestnou medaili Za zásluhy o Akademii věd České republiky RNDr. Pavlu
Jonášovi, DrSc., a Ing. Ladislavu Půstovi, DrSc., a doporučuje navrhovateli
zvážit návrh na jiný typ ocenění.
8. Informace o přípravě kohezní politiky a Horizontu 2020
Vědecká rada AV ČR
děkuje Ing. V. Nekvasilovi, DrSc., za přednesenou informaci.
9. Hodnocení Orientálního ústavu AV ČR
Vědecká rada AV ČR
a) se na podnět předsedy AV ČR prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., zabývala otázkou,
zda Akademická rada AV ČR poškodila Orientální ústav AV ČR, v. v. i., tím, že při
hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za období 2005–2009 snížila jeho
výsledky o několik stupňů,
b) konstatuje, že Akademická rada AV ČR jako orgán prokazatelně akceptovala
celková hodnocení jednotlivých vědních útvarů dotyčného pracoviště, jak ji bylo
předloženo 28. 2. 2011 Komisí pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV
ČR za léta 2005–2009 pro humanitní a filologické vědy, tyto výsledky nijak
neměnila a ztotožnila se s nimi.
c) dále konstatuje, že vedení Akademie věd ČR nepoškodilo Orientální ústav AV
ČR, v. v. i., ale naopak vedení Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i., svým
vystupováním poškozuje dobré jméno Akademie věd ČR.
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