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Usnesení z 9. zasedání Vědecké rady AV ČR konaného dne 
15.04.2010 

 
1. Ověření a kontrola zápisu z 8. zasedání 
 
Zápis byl ověřen bez připomínek. 
 
2. Aktuality – informace 
 
Vědecká rada AV ČR 
bere přednesené informace na vědomí. 
 
3. Návrhy na udělení vědeckého titulu „doktor věd“.  
 
Vědecká rada AV ČR 
a) uděluje na základě tajného hlasování vědecký titul „doktor věd“ doc. RNDr. Petru 

Bouřovi CSc., a Michalu Šumberovi, CSc.; 
b) bere se souhlasem na vědomí informaci o zastavení dvou řízení k udělení 

vědeckého titulu „doktor věd“. 
 
4. Návrh na jmenování místopředsedy komise pro obhajoby pro obor 

Psychologie. 
 
Vědecká rada AV ČR 
a) uvolňuje z funkce místopředsedy komise pro obor Psychologie na vlastní žádost 

prof. PhDr. Ivo Čermáka, CSc., a vyslovuje mu poděkování; 
b) jmenuje na základě tajného hlasování PhDr. Martinu Hřebíčkovou, Dr., DSc., 

místopředsedkyní komise pro obhajoby disertací pro obor Psychologie. 
 
5. Výsledky jednání per rollam č. 3.  
 
Vědecká rada AV ČR 
bere na vědomí, že na základě jednání per rollam č. 3 navrhla za členy komisí pro 
hodnocení 2010–2011 tyto pracovníky:  

doc. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc.,  
prof. Ing. Miloslav Havlíček, DrSc.,  
prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc.,  
prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.,  
prof. Ing. Václav Kubeček, DrSc.,  
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.,  
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.  

 

6. Koncepce AV ČR  
 

Vědecká rada AV ČR 
ustavuje pracovní skupinu ve složení prof. J. Čtyroký, dr. A. Fejfar, prof. H. Illnerová, 
ing. K. Jungwirth, dr. A. Kostlán doc. K. Oliva, prof. K. Ulbrich, ing. P. Vlasák a 
ukládá jí zpracovat návrh první verze (tezí) Koncepce AV ČR se zřetelem 
k námětům předneseným v diskusi do 25. května 2010.  
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7. Informace o jednáních Komise pro etiku vědecké práce. 
 
Tento bod byl na návrh předsedkyně komise prof. H. Illnerové stažen z programu.  
 
8. Návrh na udělení čestných medailí AV ČR  
 
Vědecká rada AV ČR 
doporučuje udělit na základě tajného hlasování medaile 4 pracovníkům. 
 
9. Různé 
 
Vědecká rada AV ČR 
vzhledem k situaci, která nastala při podávání grantových žádostí v rámci veřejné 
soutěže vyhlášené GA ČR pro rok 2011, doporučuje Akademické radě AV ČR, aby 
monitorovala vyřazování podaných grantových žádostí z grantové soutěže GA ČR na 
základě formálních důvodů. 
 
 


