Usnesení z 15. zasedání Vědecké rady AV ČR
ze dne 1. 10. 2015

1 Ověření a kontrola zápisu ze 14. zasedání VR AV ČR
Zápis byl ověřen s jednou připomínkou.
2. Aktuality – informace
Vědecká rada AV ČR
a) bere na vědomí, že jednáním per rollam č. 5 jednomyslně navrhla udělit čestnou
oborovou medaili J. Heyrovského za zásluhy v chemických vědách
prof. Mgr. Pavlu Jungwirthovi, CSc., DSc.,
b) bere na vědomí, že jednáním per rollam č. 6 doporučila udělit čestnou medaili
AV ČR „De scientia et humanitate optime meritis“ prof. Philipu G. Zimbardovi,
c) bere ostatní přednesené informace na vědomí.
3. Informace o dosavadním průběhu hodnocení výzkumné a odborné činnosti
pracovišť AV ČR za léta 2010–2014
Vědecká rada AV ČR
a) bere přednesené informace na vědomí,
b) souhlasí s tím, že její členové v případě nutnosti zastoupí pozorovatele z řad
členů Akademické rady v komisích v rámci II. fáze hodnocení.
4. Návrh úprav Statutu Komise pro etiku vědecké práce AV ČR
Vědecká rada AV ČR
schvaluje s připomínkami návrh úprav Statutu Komise pro etiku vědecké práce
Akademie věd ČR.
5. Návrh na udělení čestné medaile Za zásluhy o Akademii věd České republiky
Vědecká rada AV ČR
doporučuje na základě tajného hlasování udělit čestnou medaili Za zásluhy o Akademii
věd České republiky Ing. Janu Štursovi.
6. Návrh dalšího postupu přípravy a projednávání Koncepce činnosti AV ČR na
další období
Vědecká rada AV ČR
a) doporučuje Akademické radě AV ČR, aby ve spolupráci s ní pokračovala
v přípravě strukturovaného materiálu o koncepci činnosti AV ČR tak, aby mohl
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být předložen ke schválení Akademickému sněmu AV ČR na jeho XLVIII.
zasedání v dubnu 2016,
b) navrhuje, aby stručný dokument připravený Vědeckou radou pod názvem
„Koncepce rozvoje činnosti Akademie věd České republiky“ byl využit ve
strukturovaném materiálu jako jeho preambule.
7. Návrhy anotací výzkumných okruhů jako součásti Koncepce rozvoje činnosti
Akademie věd České republiky
Vědecká rada AV ČR
a) bere s připomínkami na vědomí návrhy anotací výzkumných okruhů jako
součásti strukturovaného materiálu o koncepci činnosti Akademie věd České
republiky,
b) ukládá J. Čtyrokému předložit návrhy anotací výzkumných okruhů Akademické
radě AV ČR ve znění pro XLVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR.
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