
 

 

Usnesení 22. zasedání Vědecké rady AV ČR 
konaného dne 07. 02. 2013 

 
Vědecká rada AV ČR souhlasí s doplněním programu zasedání o bod č. 6: Návrh na 

jmenování člena Grémia pro vědecký titul na zbytek funkčního období. Následující 

body programu budou patřičně přečíslovány. 

 
 
1. Ověření a kontrola zápisu z 21. 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 ustavující zasedání nově zvolené Vědecké 

rady AV ČR, na němž proběhne volba předsedy a místopředsedů Vědecké 

rady, se bude konat v pondělí 25. března 2013 v 14:00 hodin. 

 

3. Výsledky jednání Vědecké rady AV ČR per rollam č. 14 Vyjádření k návrhu: 

1) usnesení k návrhu multikriteriální Metodiky hodnocení 2013 prezentované 

prof. J. Málkem na 21. zasedání Vědecké rady AV ČR dne 15. 11. 2012  

2) J. Čtyrokého na jmenování prof. P. Janouška členem návrhové komise na 

XLI. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 13. 12. 2012 

 

Vědecká rada AV ČR bere na vědomí, že jednáním per rollam č. 14  

a) souhlasila s návrhem usnesení k návrhu multikriteriální Metodiky hodnocení 

2013, 

b) nominovala prof. PhDr. Pavla Janouška, CSc., za člena návrhové komise pro 

XLI. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 13. 12. 2012. 

 

4. Návrhy na udělení vědeckého titulu „doktor věd“ 

 

Vědecká rada AV ČR  

na základě tajného hlasování uděluje vědecký titul „doktor věd“ Mgr. Davidu 

Krejčiříkovi, Ph.D., prof. RNDr. Josefu Komendovi, CSc., Mgr. Jiřímu Pittnerovi, Dr. 

rer. nat., a Mgr. Lubomíru Rulíškovi, CSc. 

 

5. Návrh na jmenování místopředsedy komise Dějiny a teorie umění  

 

Vědecká rada AV ČR  

jmenuje prof. PhDr. Petra Sommra, DSc., místopředsedou komise pro obhajoby 

disertací v oboru Dějiny a teorie umění.  



 

 

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. RNDr. 

Borise Vyskota, DrSc., členem Grémia pro vědecký titul. 

 

7. Informace o udělení vědeckého titulu „doktor věd“ za období 2003–2012 

 

Vědecká rada AV ČR 

a) bere zprávu za období působnosti Grémia pro vědecký titul se souhlasem na 

vědomí, 

b) ukládá prof. J. Čtyrokému předložit zprávu Akademické radě AV ČR, 

c) doporučuje příští Akademické a Vědecké radě podniknout kroky vedoucí ke 

zvýšení významu titulu „doktor věd“. 

 

8. Návrhy na udělení medailí AV ČR 

 

Vědecká rada AV ČR  

a) doporučuje udělit čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana za zásluhy 

v matematických vědách prof. RNDr. Pavlu Drábkovi, DrSc., 

b) nedoporučuje udělit čestnou oborovou medaili Františka Křižíka za zásluhy 

v oblasti technických věd a za realizaci výsledků vědeckého výzkumu prof. 

Ing. Františku Maršíkovi, DrSc., 

c) rozhodla se neprojednávat návrh na udělení čestné oborové medaile 

Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách prof. Lawrence 

Somerovi, Ph.D., neboť v podstatě identický návrh byl už projednáván na 14. 

zasedání Vědecké rady AV ČR dne 12. 05. 2011 a nebyl doporučen. 

 

9. Rada pro kosmické aktivity AV ČR – úvodní informace 

 

Vědecká rada bere přednesené informace s poděkováním na vědomí. 

 

10. Kontrola plnění „Programu výzkumné činnosti na léta 2012–2017“ 

pracovišť AV ČR za období 2012–2013  

 

Vědecká rada AV ČR 

a) byla seznámena s písemným materiálem „Kontrola plnění Programu 

výzkumné činnosti na léta 2012–2017“ pracovišť AV ČR za období 2012–

2013“, 

b) vyslovila k materiálu tyto závažné připomínky: 

1. předložený materiál neobsahuje konkrétní termíny jednotlivých kroků 

kontroly, 



 

 

2. nedoporučuje schvalovat rozpočet pracovišť AV ČR na příští rok 

postupně ve dvou vzájemně srovnatelných částech. 

 

11. Příprava novely zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu 

 

Vědecká rada AV ČR 

a) vyslechla s poděkováním informace o přípravě novelizace zákona č. 130/2002 

Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, 

b) vyjadřuje silné znepokojení nad dosavadním průběhem novelizace tohoto 

zákona, poněvadž neposkytuje dostatečnou možnost všem subjektům, jichž 

se novelizace bezprostředně týkají, navržené změny zodpovědně posoudit a 

vyjádřit k nim své stanovisko. 

 

12. Návrh zprávy o činnosti Vědecké rady AV ČR ve funkčním období 2009–

2013 

 

Vědecká rada AV ČR  

a) schvaluje zprávu o činnosti Vědecké rady AV ČR ve funkčním období 2009–

2013 dle předloženého návrhu, 

b) ukládá prof. J. Čtyrokému předložit zprávu Akademické radě AV ČR ve znění 

pro Akademický sněm. 

 

13. Různé 

 

Vědecká rada AV ČR  

a) schvaluje nominaci I. Müllerové jako kandidáta Vědecké rady na člena 

Návrhové komise pro XLII. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 

19. 03. 2013, 

b) pověřuje předsednictvo Vědecké rady, aby v případné spolupráci 

s Akademickou radou připravilo a zaslalo předsedovi Vlády ČR, panu RNDr. 

Petru Nečasovi, který je rovněž předsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace, 

dopis s výzvou, aby se zasadil o urychlené koncepční řešení problému 

financování základního výzkumu v souvislosti s klesající úspěšností přihlášek 

projektů v grantové soutěži GA ČR,  

c) s poděkováním vzala na vědomí informace o čerstvých zkušenostech 

s programem MŠMT „Návrat“. 

 


