Usnesení z 21. zasedání Vědecké rady AV ČR
ze dne 20. 10. 2016

1 Ověření a kontrola zápisu z 20. 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. 9 ze dne 23. 9. 2016 doporučila udělit
Čestnou oborovou medaili Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických
vědách prof. Ing. Pavlu Hobzovi, DrSc., FRSC, dr. h. c.,
b) bere na vědomí, že jednáním per rollam č. 10 ze dne 23. 9. 2016 navrhla udělit
Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy
prof. RNDr. Janu Sudovi, Ph.D.,
c) bere všechny další informace na vědomí.
3. Informace o nové koncepci oficiálního časopisu a komunikace AV ČR
Vědecká rada AV ČR
a) s politováním konstatuje, že nová koncepce komunikace AV ČR s ní nebyla
před přijetím konečného rozhodnutí konzultována,
b) bere informaci o nové koncepci komunikace AV ČR s četnými kritickými
připomínkami na vědomí,
c) doporučuje, aby byla zachována kontinuita názvu Akademický bulletin jako
zavedené a veřejností respektované značky,
d) vyslovuje poděkování paní Marině Hužvárové za dlouholetou činnost
šéfredaktorky Akademického bulletinu.
4. Návrhy na udělení vědeckého titulu „doktor věd“
Vědecká rada AV ČR
na základě tajného hlasování uděluje:
a) Mgr. Martinu Hrubému, Ph.D., vědecký titul „doktor chemických věd“,
b) Ing. Pavlu Neužilovi, Dr., vědecký titul „doktor technických věd“.
5. Návrh na úpravu Etického kodexu výzkumných pracovníků v AV ČR
Vědecká rada AV ČR
a) schvaluje úpravy Etického kodexu výzkumných pracovníků v Akademii věd
České republiky dle předloženého návrhu,

1

b) ukládá J. Čtyrokému předložit návrh na úpravu Etického kodexu výzkumných
pracovníků v Akademii věd České republiky Akademické radě AV ČR na jejím
zasedání dne 1. 11. 2016.
6. Návrhy na udělení čestných medailí AV ČR
Vědecká rada AV ČR
na základě tajného hlasování doporučuje udělit:
a) čestnou medaili „De scientia et humanitate optime meritis“ prof. PhDr. Jaroslavu
Pánkovi, DrSc., dr. h. c.,
b) čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách
prof. RNDr. Jaroslavu Polákovi, DrSc., dr. h. c.,
c) čestnou oborovou medaili Františka Křižíka za zásluhy v oblasti technických
věd a za realizaci výsledků vědeckého výzkumu Ing. Milanu Hájkovi, CSc., a
prof. Ing. Pavlu Vlasákovi, DrSc., FEng., Prof. h. c.,
d) čestnou oborovou medaili Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických
vědách prof. Ing. Františku Kaštánkovi, DrSc., a prof. RNDr. Emilu Palečkovi,
DrSc.,
e) čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických
vědách prof. RNDr. Borisi Vyskotovi, DrSc.,
f) čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických
vědách prof. PhDr. Josefu Žemličkovi, DrSc.
7. Návrh Koncepce rozvoje činnosti Akademie věd České republiky
Vědecká rada AV ČR
projednala s připomínkami návrh Koncepce rozvoje činnosti Akademie věd České
republiky.
8. Různé
Vědecká rada AV ČR
a) nominuje za člena návrhové komise pro XLIX. zasedání Akademického sněmu
AV ČR dne 15. 12. 2016 Ing. Ilonu Müllerovou, DrSc.,
b) bere přednesené informace na vědomí.
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