Usnesení z 19. zasedání Vědecké rady AV ČR
ze dne 14. 4. 2016

1 Ověření a kontrola zápisu z 18. zasedání VR AV ČR
Zápis byl ověřen bez připomínek.
2. Aktuality – informace
Vědecká rada AV ČR
bere přednesené informace na vědomí.
3. Informace o iniciativě Open Access 2020
Vědecká rada AV ČR
a) bere přednesenou informaci na vědomí,
b) doporučuje Akademické radě AV ČR, aby se AV ČR připojila k iniciativě Open
Access 2020.
4. Informace o zásadách postupu pro úpravy financování (institucionální
podpory) po hodnocení za období 2010–2014
Vědecká rada AV ČR
a) vyjadřuje poděkování pracovním skupinám Akademické a Vědecké rady AV ČR
pro hodnocení a zároveň Koordinační radě hodnocení za přípravu a organizaci
celého procesu hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za
léta 2010–2014,
b) bere přednesené informace na vědomí.
5. Návrhy na udělení vědeckého titulu „doktor věd“
Vědecká rada AV ČR
na základě tajného hlasování uděluje:
1. doc. RNDr. Tomáši Kaisrovi, Ph.D., vědecký titul „doktor fyzikálněmatematických věd“,
2. MVDr. Evě Nagyové, CSc., vědecký titul „doktor biologicko-ekologických věd“,
3. prof. Friedo Zölzerovi, Dr. rer. nat., vědecký titul „doktor molekulárněbiologických a lékařských věd“.
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6. Návrhy na jmenování místopředsedy komise pro obhajoby disertací v oboru
Literární vědy a Matematické struktury
Vědecká rada AV ČR
a) jmenuje místopředsedou komise pro obhajoby doktorských disertací v oboru
Literární vědy prof. PhDr. Pavla Janouška, CSc., na zbytek funkčního období
2013–2017,
b) jmenuje místopředsedou komise pro obhajoby disertací v oboru Matematické
struktury prof. RNDr. Štefana Porubského, DrSc., na zbytek funkčního období
2013–2017,
c) ukončuje (dle Pravidel čl. II odst. 4) ke dni 30. 4. 2016 činnost komise
Orientalistika-kombinace a děkuje členům komise za jejich práci.
7. Návrhy na udělení čestných medailí AV ČR
Vědecká rada AV ČR
na základě tajného hlasování doporučuje udělit:
1. čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách doc.
RNDr. Petru Hadravovi, DrSc.,
2. čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických
vědách RNDr. Zdeňce Hroudové, CSc., a prof. Ing. Jiřímu Kopáčkovi, CSc.,
3. čestnou oborovou medaili Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy
v biomedicínských vědách prof. Jerzy Duszyńskemu, DSc.,
4. čestnou oborovou medaili Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a
filosofických vědách prof. PhDr. Janě Nechutové, CSc.,
5. čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických
vědách prof. PhDr. Lubomíru Konečnému a prof. Leslie Sklairovi, PhD.,
6. pamětní medaili Jana Patočky prof. Dr. Dr. h. c. Felixi Ungerovi a
7. čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy RNDr. Janě
Šrotové a PhDr. Zdeňku Vejvodovi, Ph.D.
8. Různé
Vědecká rada AV ČR
ukládá předsednictvu Vědecké rady AV ČR, aby zformulovalo zadání pro úpravu
Etického kodexu výzkumných pracovníků v Akademii věd České republiky ve smyslu
požadavků Akademické rady AV ČR ze dne 5. 4. 2016.
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