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Usnesení ze 17. zasedání Vědecké rady AV ČR  

ze dne 3. 12. 2015 

 

 

1 Ověření a kontrola zápisu z 16. zasedání VR AV ČR 

 

Zápis byl ověřen bez připomínek. 

 

2. Aktuality – informace 

 

Vědecká rada AV ČR  

a) bere na vědomí, že jednáním per rollam č. 7 projednala se souhlasem návrh na 
rozdělení Centra výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., podle předloženého 
znění, a přijala k návrhu následující usnesení: 

Vědecká rada AV ČR projednala se souhlasem: 
1) návrh na rozdělení Centra výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., na 

dvě části s nástupnickými institucemi Ústavem výzkumu globální změny 
AV ČR, v. v. i. (nově vzniklá nástupnická instituce) a Mikrobiologickým 
ústavem AV ČR, v. v. i. (již existující nástupnická instituce) ke dni 1. 1. 
2016 podle předloženého znění, 

2) návrh na zřízení Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., jako 
nástupnické instituce Centra výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., ke 
dni 1. 1. 2016 podle předloženého znění. 

b) bere další informace na vědomí. 

 

3. Návrhy na udělení vědeckého titulu „doktor věd“ 

 

Vědecká rada AV ČR 

na základě tajného hlasování uděluje: 
doc. JUDr. Janu Kyselovi, Ph.D., vědecký titul „doktor sociálních a humanitních věd“, 
doc. JUDr. Richardu Královi, Ph.D., LL. M., vědecký titul „doktor sociálních a 
humanitních věd“, 
PhDr. Mgr. Jiřímu Sukovi, Ph.D., vědecký titul „doktor historických věd“, 
RNDr. Pavlu Kubáňovi, Ph.D., vědecký titul „doktor chemických věd“, 
RNDr. Ivaně Vaněčkové, CSc., vědecký titul „doktor biologicko-ekologických věd“.  
 

4. Návrh na úpravu směrnice Akademické rady AV ČR – Zásady pro udělování 

medailí v AV ČR 

 

Vědecká rada AV ČR 

a) schvaluje návrh na úpravu směrnice Akademické rady AV ČR „Zásady pro 
udělování medailí v Akademii věd České republiky“ s připomínkami, 

b) ukládá J. Čtyrokému, aby návrh na úpravu směrnice „Zásady pro udělování 
medailí v Akademii věd České republiky“ zaslal jako podnět Správnímu odboru 
Kanceláře AV ČR. 
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5. Informace z Koordinační komise pro zařazování pracovníků do nejvyššího 
kvalifikačního stupně 
 

Vědecká rada AV ČR  
bere přednesené informace na vědomí. 
 

6. Různé 

 

Vědecká rada AV ČR 

bere přednesené informace na vědomí. 
 


