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Usnesení z 20. zasedání Vědecké rady AV ČR  

ze dne 16. 6. 2016 

 

 

1 Ověření a kontrola zápisu z 19. 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. 8 ze dne 13. 5. 2016 doporučila 

svého člena prof. RNDr. Jiřího Zlatušku, CSc., na funkci předsedy Národního 

akreditačního úřadu pro vysoké školství a uložila předsednictvu VR AV ČR, aby 

jménem VR AV ČR podpořilo tuto kandidaturu dopisem adresovaným ministryni 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

b) bere další přednesené informace na vědomí. 

 

3. Návrhy na udělení vědeckého titulu „doktor věd“ 

 

Vědecká rada AV ČR 

na základě tajného hlasování uděluje:  

a) doc. Karlu Novotnému, M.A., Ph.D., vědecký titul „doktor sociálních a 

humanitních věd“, 

b) prof. RNDr. Ladislavu Kvaszovi, Dr., vědecký titul „doktor sociálních a 

humanitních věd“. 

 

4. Návrh na zřízení komise pro obhajobu disertací v oboru „Ekonomie“ a 

jmenování předsedy a místopředsedkyně komise 

 

Vědecká rada AV ČR  

a) zřizuje komisi pro obhajoby disertací v oboru Ekonomie na zbytek funkčního 

období 2013–2017, 

b) jmenuje předsedou komise pro obhajoby disertací v oboru Ekonomie prof. Ing. 

Štěpána Jurajdu, Ph.D., místopředsedkyní komise prof. RNDr. Janu 

Jurečkovou, DrSc. 

 

5. Návrhy na udělení čestných medailí AV ČR 

 

Vědecká rada AV ČR  

na základě tajného hlasování doporučuje udělit doc. RNDr. Mariánovi Fabianovi, 

DrSc., a prof. RNDr. Vladimíru Müllerovi, DrSc., čestnou oborovou medaili Bernarda 

Bolzana za zásluhy v matematických vědách. 
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6. Návrhy na udělení Národní ceny vlády Česká hlava 2016 

 

Vědecká rada AV ČR 

doporučuje Akademické radě AV ČR podat společnou nominaci Akademické a 

Vědecké rady AV ČR na Národní cenu vlády Česká hlava pro rok 2016 a na tuto 

nominaci navrhuje prof. MUDr. Jiřího Forejta, DrSc., z Ústavu molekulární genetiky 

AV ČR, v. v. i. 

 

7. Informace z Komise pro etiku vědecké práce AV ČR 

 

Vědecká rada AV ČR  

bere přednesené informace na vědomí. 

 


