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Usnesení ze 14. zasedání Vědecké rady AV ČR  

ze dne 18. 6. 2015 

 

 

1 Ověření a kontrola zápisu z 13. zasedání VR AV ČR 

 

Zápis byl ověřen bez připomínek. 

 

2. Aktuality – informace 

 

Vědecká rada AV ČR  

bere přednesené informace s poděkováním na vědomí. 

 

3. Návrh úpravy Pravidel pro udělování vědeckého titulu „doktor věd“ v AV ČR 

 

Vědecká rada AV ČR 

a) schvaluje úpravu Pravidel pro udělování vědeckého titulu „doktor věd“ 

v AV ČR dle předloženého návrhu s připomínkami, 

b) ukládá J. Čtyrokému předložit návrh na úpravu Pravidel Akademické radě 

AV ČR na jejím nejbližším zasedání. 

 

4. Návrhy na udělení vědeckého titulu „DSc.“ 

 

Vědecká rada AV ČR 

na základě tajného hlasování uděluje: 

doc. RNDr. Stanislavu Henclovi, PhD., vědecký titul „doktor fyzikálně-matematických 

věd“, 

RNDr. Drahomíru Hnykovi, CSc., vědecký titul „doktor chemických věd“, 

PhDr. Robertu Šimůnkovi, Ph.D., vědecký titul „doktor historických věd“, 

prof. PhDr. Daliboru Turečkovi, CSc., vědecký titul „doktor filologických věd“. 

 

5. Příprava nové koncepce výzkumné činnosti v AV ČR 

 

Vědecká rada AV ČR 

a) schvaluje návrh textu Koncepce rozvoje výzkumu a vývoje v Akademii věd 

ČR,  

b) ukládá J. Čtyrokému návrh textu Koncepce předložit Akademické radě AV ČR 

na jejím nejbližším zasedání, 

c) souhlasí s konáním mimořádného zasedání k projednání textů anotací 

výzkumných okruhů dne 1. 10. 2015. 
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6. Návrh na ocenění výzkumných týmů vybraných na základě výsledků 

hodnocení 

 

Vědecká rada AV ČR 

a) doporučuje uspořádat veřejnou konferenci týmů vybraných Komisemi pro 

hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014 

v AV ČR jako představitele nejzajímavějšího špičkového výzkumu 

v jednotlivých oborech, 

b) ukládá J. Čtyrokému předložit návrh Akademické radě AV ČR na některém 

z jejích dalších zasedání. 

 

7. Návrh Základních principů průběhu hodnocení odborné činnosti 

infrastrukturních pracovišť AV ČR za léta 2010–2014 

 

Vědecká rada AV ČR 

projednala návrh Základních principů hodnocení odborné činnosti infrastrukturních 

pracovišť AV ČR za léta 2010–2014 s připomínkami. 

 


