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Usnesení z 10. zasedání Vědecké rady AV ČR  

ze dne 16. 10. 2014 

 

1. Ověření a kontrola zápisu z 9. zasedání 

 

Zápis byl ověřen bez připomínek. 

 

2. Aktuality – informace 

 

Vědecká rada AV ČR  

bere přednesené informace na vědomí. 

 

3. Návrh na zrušení Statutu Grantové agentury AV ČR 

 

Vědecká rada AV ČR  

doporučuje Akademické radě AV ČR nezrušit Statut Grantové agentury AV ČR. 

 

4. Schválení úprav Statutu a jednacího řádu Grémia pro vědecký titul 

 

Vědecká rada AV ČR 

schvaluje úpravy Statutu a jednacího řádu Grémia pro vědecký titul dle předloženého 

návrhu. 

 

5. Návrhy na udělení vědeckého titulu „DSc. 

 

Vědecká rada AV ČR na základě tajného hlasování uděluje: 

Mgr. Karlu Doležalovi, Dr., vědecký titul „doktor biologicko–ekologických věd“, doc. 

Mgr. Josefu Klusoňovi, Ph.D., titul „doktor fyzikálně-matematických věd“, doc. PhDr. 

Jiřímu Friedlovi, Ph.D., vědecký titul „doktor historických věd“ a 

prof. Ing. Martinu Zatloukalovi, Ph.D., vědecký titul „doktor chemických věd“. 

 

6. Informace o rozhodnutí Grémia pro vědecký titul neustavit komisi Teorie a 

dějiny české literatury 

 

Vědecká rada AV ČR 

a) doporučuje, aby se Grémium pro vědecký titul na svém nejbližším zasedání 

zabývalo problematikou zřizování komisí v oborech, ve kterých není dostatek 

odborníků s tituly DSc./DrSc., a dbalo na vysokou odbornost členů nově 

tvořených komisí, 

b) doporučuje, aby Grémium v takových oborech sestavovalo nové komise 

z nejvýznamnějších představitelů daného oboru a po určitou dobu při tom 

kladlo menší důraz na dosažení titulu DSc./DrSc., 

c) z výše uvedených důvodů nedoporučuje, aby obhajoba v letošním roce 

předložené disertace z oboru Teorie a dějiny české literatury proběhla před 
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některou ze stávajících, na téma disertace méně odborně zaměřených, komisí 

z oblasti humanitních věd. 

 

7. Návrh na jmenování místopředsedy komise Filosofie na funkční období 

2014–2017 

 

Vědecká rada AV ČR  

jmenuje na základě tajného hlasování na funkční období 2014–2017 místopředsedou 

komise Filosofie prof. PhDr. Pavla Koubu. 

 

8. Návrh na jmenování předsedkyně Komise pro etiku vědecké práce AV ČR 

na funkční období 2014–2018 

 

Vědecká rada AV ČR 

a) doporučuje předsedovi Vědecké rady AV ČR jmenovat do funkce předsedkyně 

Komise pro etiku vědecké práce AV ČR doc. PhDr. Lydii Petráňovu, CSc., na 

funkční období 2014–2018,  

b) ukládá L. Petráňové, aby na 11. zasedání VR AV ČR předložila návrh na složení 

Komise pro etiku vědecké práce na funkční období 2014–2018, který bude 

vycházet z návrhů ředitelů ústavů a členů Vědecké rady AV ČR. 

 

9. Návrh na úpravu Etického kodexu výzkumných pracovníků v AV ČR 

 

Vědecká rada AV ČR 

a) schvaluje úpravy Etického kodexu výzkumných pracovníků v Akademii věd 

České republiky dle předloženého návrhu s připomínkami, 

b) ukládá J. Čtyrokému předložit návrh na úpravu Etického kodexu výzkumných 

pracovníků v AV ČR k projednání Akademické radě AV ČR. 

 

10. Návrhy na udělení medailí AV ČR 

 

Vědecká rada AV ČR  

doporučuje na základě tajného hlasování udělit:  

 čestnou oborovou medaili J. Heyrovského za zásluhy v chemických vědách Ing. 

Petru Huškovi, DrSc., a prof. Ing. Karlu Ulbrichovi, DrSc., 

 čestnou oborovou medaili K. Engliše za zásluhy v sociálních a ekonomických 

vědách prof. JUDr. Václavu Pavlíčkovi, CSc., dr. h. c., 

 čestnou oborovou medaili F. Palackého za zásluhy v historických vědách prof. Dr. 

Zénonu S. Kaluzovi a prof. PhDr. Petru Sommerovi, CSc., DSc., 

 pamětní medaili J. Patočky RNDr. Adolfu Filáčkovi, CSc., 

 čestnou medaili V. Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy PhDr. Jitce Staňkové, 

DrSc., 

 čestnou medaili Za zásluhy o Akademii věd ČR JUDr. Drahoslavě Vaníčkové. 
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11. Různé 

 

Vědecká rada AV ČR 

a) bere přednesené informace na vědomí, 

b) doporučuje K. Olivu na člena návrhové komise XLV. Akademického sněmu AV 

ČR za Vědeckou radu AV ČR. 


