Usnesení z 23. zasedání Vědecké rady AV ČR
ze dne 2. 2. 2017
1 Ověření a kontrola zápisu z 22. zasedání VR AV ČR
Zápis byl ověřen bez připomínek.
2. Aktuality – informace
Vědecká rada AV ČR
bere přednesené informace s poděkováním na vědomí.
3. Návrh na splynutí Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., a
Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i.
Vědecká rada AV ČR
a) považuje návrh na splynutí Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR,
v. v. i., a Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., za dobrou příležitost k posílení
postavení oboru informatiky v rámci České republiky i v mezinárodním měřítku,
b) doporučuje radám obou pracovišť, aby pokračovaly ve společném jednání
s cílem tuto příležitost využít.
4. Návrhy na udělení vědeckého titulu „doktor věd“
Vědecká rada AV ČR
a) na základě tajného hlasování uděluje:
 Ing. Petru Tichavskému, CSc., vědecký titul „doktor fyzikálně-matematických
věd“,
 PhDr. Marcele Mikulové, CSc., vědecký titul „doktor filologických věd“,
 prof. Ing. Evženu Kočendovi, M.A., Ph.D., titul „doktor sociálních a humanitních
věd“,
 prof. RNDr. Janu Hanouskovi, CSc., titul „doktor sociálních a humanitních věd“,
b) na základě tajného hlasování zastavuje řízení k udělení vědeckého titulu „doktor
věd“ Ing. Robertu Tenzerovi, Ph.D., z důvodu neobhájení disertační práce,
c) odvolává (dle Pravidel čl. II, odst. 2) prof. MUDr. Evu Sykovou, DrSc., z funkce
předsedkyně komise pro obhajoby disertací v oboru Biomedicína, z důvodu
ukončení jejího pracovního poměru v Ústavu experimentální medicíny AV ČR,
v. v. i., a děkuje jí za vykonanou práci pro komisi,
d) bere Zprávu o činnosti Grémia pro vědecký titul ve funkčním období 2013–2017 se
souhlasem na vědomí,
e) děkuje prof. Karlu Ulbrichovi a členům Grémia pro vědecký titul za jejich obětavou
a záslužnou činnost stanovující vysoký standard vědecké práce.
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5. Návrh Zprávy o činnosti Vědecké rady AV ČR ve funkčním období
2013–2017
Vědecká rada AV ČR
a) schvaluje Zprávu o činnosti Vědecké rady AV ČR ve funkčním období 2013–
2017,
b) pověřuje prof. Jiřího Čtyrokého, aby v souladu s usnesením ze 47. zasedání
Akademické rady AV ČR dne 10. 1. 2017 předložil Zprávu o činnosti Vědecké
rady AV ČR ve funkčním období 2013–2017 Akademické radě AV ČR na jejím
zasedání dne 14. 2. 2017.
6. Různé
Vědecká rada AV ČR
a) bere přednesené informace na vědomí,
b) doporučuje Akademické radě AV ČR použít stejnou proceduru volby členů
Vědecké rady AV ČR na L. zasedání Akademického sněmu AV ČR
dne 21. 3. 2017, jaká byla použita při poslední volbě v roce 2013,
c) doporučuje Akademické radě AV ČR, aby činila potřebné kroky směřující
k legislativnímu zakotvení titulu „doktor věd“ na celostátní úrovni jako jednoho
z ukazatelů vědecké excelence,
d) doporučuje, aby pro předkládání návrhů na kandidáty v rámci přípravy voleb na
členy Akademické rady AV ČR a Vědecké rady AV ČR byly napříště stanoveny
dva časové intervaly, a to jeden pro předkládání návrhů jednotlivých kandidátů
a jeden pozdější pro vyjádření podpory kandidátům navrženým pracovišti
AV ČR,
e) doporučuje, aby v rámci přípravy voleb Akademické rady AV ČR a Vědecké
rady AV ČR byly napříště průběžně zveřejňovány seznamy všech kandidátů na
webových stránkách AV ČR tak, aby seznamy byly přístupné všem vědeckým
pracovníkům AV ČR,
f) nominuje prof. Janu Musilovou na členku návrhové komise pro L. zasedání
Akademického sněmu AV ČR dne 21. 3. 2017.
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