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Usnesení ze 2. zasedání Vědecké rady AV ČR konaného dne 23. 
dubna 2009 

 
1. Ověření a kontrola zápisu z 1. zasedání 

Zápis byl ověřen bez připomínek. 

2. Aktuality – informace 

Vědecká rada AV ČR  
a) bere se souhlasem na vědomí  

1. přednesené zprávy, 
2. že jednáním per rollam č. 1 doporučila udělit udělit čestnou medaili AV ČR De 
scientia et humanitate optime meritis, 

b) souhlasí se zřízením internetových stránek přístupných pouze pro členy VR, na 
kterých budou umisťovány písemné podklady k jednání.  

3. Návrh na udělení vědeckého titulu „doktor věd“ 

Vědecká rada AV ČR 
uděluje na základě tajného hlasování RNDr. Radanu Slavíkovi, Ph.D., vědecký titul 
„doktor věd“. 

4. Seznam kandidátů na členství v Grémiu pro vědecký titul pro funkční 
období 2009–2013 

Vědecká rada AV ČR  
a) jmenuje na základě tajné volby pro funkční období 2009–2013 Grémium pro 

vědecký titul ve složení: prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc., prof. RNDr. Jiří Horáček, 
DrSc., doc. Ing. Jan Krekule, DrSc., prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., prof. RNDr. 
Ivan Netuka, DrSc., prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc., prof. Ing. Václav 
Sklenička, DrSc., prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., prof. Ing. Jiří Šesták, DrSc., 
prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc., PhDr. Natalie Venclová, DrSc., RNDr. 
Dana Wagnerová, DrSc., 

b) bere se souhlasem na vědomí, že členem a předsedou Grémia pro vědecký titul 
je prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc. 

5. Role vědecké kvalifikace v profesní kariéře vědce 

Vědecká rada AV ČR  
a) považuje vědecký titul „doktor věd“ za významný v profesní kariéře vědce, 
b) ukládá pracovní skupině ve složení dr. K. Jungwirth, prof. H. Illnerová, prof. J. 

Panevová a prof. K. Ulbrich (svolavatel) připravit ve smyslu návrhu a následné 
diskuse postup k zavedení vědeckého titulu „doktor věd“ do kariérního řádu 
vysokoškolsky vzdělaných pracovníků AV ČR tak, aby návrh úprav kariérního 
řádu mohl být předložen XXXV. zasedání Akademického sněmu. 

6. Návrhy na udělení medailí AV ČR 

Vědecká rada AV ČR 
doporučila na základě tajného hlasování udělit 23 medailí AV ČR. 

7. Diskuse ke koncepčním návrhům 

Vědecká rada AV ČR  
ukládá předsednictvu VR předložit příštímu zasedání návrh konkrétních opatření  
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8. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009–2015 

Vědecká rada AV ČR 
pověřuje dr. P. Kratochvíla shrnout připomínky a předat je předsednictvu VR.  

9. Různé 

Vědecká rada AV ČR  
a) doporučuje prodloužit věkovou hranici pro udělení Prémie Otto Wichterleho 

mladým vědeckým pracovnicím a pracovníkům o dobu jejich zákonné mateřské a 
rodičovské dovolené a umožnit jim získání Prémie Otto Wichterleho i tehdy, pokud 
mají v souvislosti s péčí o dítě (děti) snížený pracovní úvazek, přičemž tento 
úvazek ale nesmí být nižší než 50 %, 

b) ukládá prof. F. Šmahelovi předložit návrh na změnu podmínek pro udělení Prémie 
Otto Wichterleho Akademické radě AV ČR na jejím červnovém zasedání, 

c) bere se souhlasem na vědomí, že doc. L. Petráňová a prof. K. Štulík připraví 
návrh ke Grantové agentuře AV ČR.  

 


