Usnesení z 12. zasedání Vědecké rady AV ČR
ze dne 12. 2. 2015
1. Ověření a kontrola zápisu z 11. zasedání
Zápis byl ověřen s jednou připomínkou.
2. Aktuality – informace
Vědecká rada AV ČR
bere přednesené informace s poděkováním na vědomí.
3. Příprava nové koncepce výzkumné činnosti v AV ČR
Vědecká rada AV ČR
a) pověřuje K. Olivu úpravou návrhu textu koncepce výzkumné činnosti AV ČR,
b) vyzývá své členy, aby další připomínky k návrhům anotací výzkumných
okruhů zasílali neprodleně zpravodajům z řad členů VR AV ČR a v kopii na
Sekretariát VR AV ČR,
c) souhlasí s tím, že se k přípravě koncepce AV ČR bude konat mimořádné
zasedání v termínu vybraném na základě ankety.
4. Návrhy na udělení vědeckého titulu „DSc.“
Vědecká rada AV ČR
na základě tajného hlasování uděluje:
prof. RNDr. Jaroslavu Peregrinovi, CSc., vědecký titul „doktor sociálních a
humanitních věd“,
doc. RNDr. Jiřímu Spurnému, Ph.D., vědecký titul „doktor fyzikálně-matematických
věd“,
Ing. Kamilu Langovi, CSc., vědecký titul „doktor chemických věd“,
Ing. Pavlu Izákovi, Ph.D., vědecký titul „doktor chemických věd“,
Ing. Alexandru B. Shikovi, CSc., vědecký titul „doktor fyzikálně-matematických věd“.
5. Návrhy na udělení čestných medailí AV ČR
Vědecká rada AV ČR
a) navrhuje udělit čestnou oborovou medaili Jaroslava Heyrovského za zásluhy
v chemických vědách prof. RNDr. Jiřímu Janatovi, Ph.D.,
b) navrhuje udělit čestnou oborovou medaili Jaroslava Heyrovského za zásluhy
v chemických vědách prof. RNDr. Miloši Vlastislavovi Novotnému, DrSc.,
dr. h. c. (mult.),
c) doporučuje udělit čestnou medaili Za zásluhy o Akademii věd ČR Ing. Josefu
Matouškovi, DrSc.
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6. Různé
Vědecká rada AV ČR
a) bere přednesené informace na vědomí,
b) podporuje návrh na udělení zvláštní prémie AV ČR pracovníkům AV ČR, kteří
obhájí vědecký titul „DSc.“, a pověřuje předsedu Grémia pro vědecký titul
prof. Ing. K. Ulbricha, DrSc., k jednání vedoucímu k realizaci tohoto návrhu,
c) nominuje na člena návrhové komise pro XLVI. zasedání Akademického
sněmu AV ČR prof. Ing. P. Vlasáka, DrSc.
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