
 
 

Usnesení 20. zasedání Vědecké rady AV ČR 
konaného dne 04. 10. 2012 

 
 
Vědecká rada AV ČR souhlasí s doplněním programu zasedání o bod č. 5: „Návrhy 
na udělení čestných medailí AV ČR“. Následující body programu budou patřičně 
přečíslovány. 
 
1. Ověření a kontrola zápisu z 19. zasedání  

Zápis byl ověřen bez připomínek.  
 
2. Aktuality – informace 

Vědecká rada AV ČR 
a) bere přednesené informace na vědomí, 
b) dohodla se požádat prof. J. Palouše o příspěvek na 21. zasedání VR dne 15. 

11. 2012 
c) souhlasí s tím, že závěrečné zasedání VR se bude konat ve čtvrtek 7. února 

2013 
d) nominuje do Rady programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce 

AV ČR za I. vědní oblast P. Vlasáka. 
 
3. Výsledky jednání per rollam č. 11 Vyjádření ke jmenování prof. RNDr. Emila 
Palečka, DrSc., na Národní cenu vlády Česká hlava. 
 
Vědecká rada AV ČR bere na vědomí, že jednáním per rollam č. 11 doporučila udělit 
Národní cenu vlády ČR Česká hlava prof. RNDr. Emilu Palečkovi, DrSc. 
 
4. Výsledky jednání per rollam č. 12 Vyjádření k návrhu na udělení Čestné 
oborové medaile AV ČR G. J. Mendela za zásluhy v biologických vědách prof. 
RNDr. Heleně Illnerové, DrSc. a k návrhu na udělení Čestné oborové medaile E. 
Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách prof. Dr. Peteru Jennimu. 
 
Vědecká rada AV ČR bere na vědomí, že jednáním per rollam č. 12 doporučila udělit 
a) čestnou oborovou medaili AV ČR G. J. Mendela za zásluhy v biologických 
vědách H. Illnerové 
b) čestnou oborovou medaili AV ČR E. Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách 
prof. Dr. P. Jennimu 
 
5. Návrhy na udělení čestných medailí AV ČR. 
 
Vědecká rada AV ČR doporučuje udělit 
a) čestnou oborovou medaili Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a 
filosofických vědách paní Ludmile Norajovně Budagovové, DrSc. 
b) čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách prom. 
fyz. Miladě Glogarové, CSc. 



 
 

c) čestnou medaili „De scientia et humanitate optime meritis“ prof. RNDr. Blance 
Říhové, DrSc. 
d) čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických 
vědách prof. Stevenu M. Reppertovi, MD 
 
6. Návrh na udělení vědeckého titulu DSc. 
 
Vědecká rada AV ČR uděluje na základě tajného hlasování vědecký titul „doktor věd“ 
doc. RNDr. Danielu Kráľovi, Ph.D. 
 
7. Návrh na jmenování předsedů komisí pro obhajoby disertací DSc., 
Matematické struktury a  Astronomie a astrofyzika 
 
Vědecká rada AV ČR na základě tajného hlasování jmenuje prof. RNDr. Pavla 
Pudláka, DrSc., předsedou komise pro obhajoby disertací v oboru Matematické 
struktury a prof. RNDr. Petra Heinzla, DrSc., předsedou komise pro obhajoby 
disertací v oboru Astronomie a astrofyzika. 
 
8. Informace o aktuální situaci v Orientálním ústavu AV ČR, v. v. i. 
 
Vědecká rada AV ČR 
a) bere s poděkováním informace o současné situaci na Orientálním ústavu AV ČR, 
v. v. i., na vědomí 
b) konstatuje, že se situací v Orientálním ústavu opakovaně zabývala a podporuje 
postup vedení AV ČR, který směřuje ke stabilizaci situace a ke zvýšení odborné 
úrovně pracoviště. 
 
9. Problematika grantů ERC 
 
Vědecká rada AV ČR bere přednesené informace s poděkováním na vědomí. 
 
 
 


