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Usnesení z 5. zasedání Vědecké rady AV ČR  

ze dne 31. 10. 2013 

 

1. Ověření a kontrola zápisu ze 4. zasedání 

Zápis byl ověřen bez připomínek.  

 

2. Aktuality – informace 

Vědecká rada AV ČR  

bere přednesené informace na vědomí. 

 

3. Výsledky jednání VR AV ČR per rollam č. 2 – Vyjádření k návrhu na udělení 

Čestné oborové medaile AV ČR E. Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách 

prof. RNDr. Martinu Černohorskému, CSc. 

 

Vědecká rada AV ČR 
bere na vědomí, že jednáním per rollam č. 2 navrhla udělit Čestnou oborovou medaili 

AV ČR E. Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách prof. RNDr. Martinu 

Černohorskému, CSc. 

 

4. Výsledky jednání VR AV ČR per rollam č. 3 – Vyjádření k návrhu na udělení 
Čestné oborové medaile AV ČR J. Heyrovského za zásluhy v chemických 
vědách prof. Inf. Rudolfu Zahradníkovi, DrSc. 
 

Vědecká rada AV ČR 
bere na vědomí, že jednáním per rollam č. 3 jednomyslně navrhla udělit Čestnou 
oborovou medaili AV ČR J. Heyrovského za zásluhy v chemických vědách 
prof. Ing. Rudolfu Zahradníkovi, DrSc. 
 

5. Návrhy na udělení vědeckého titulu „DSc.“ 

 

Vědecká rada AV ČR  
na základě tajného hlasování uděluje Ing. Mgr. Ladislavu Cenigovi, Ph.D., vědecký 
titul „doktor technických věd“. 
 

6. Návrh na jmenování předsedy a místopředsedy komise pro obhajoby 
disertací v oboru Fyzikální chemie na funkční období 2013–2017 
 

Vědecká rada AVČR 
jmenuje na funkční období 2013–2017 s účinností od 1. 10. 2013 předsedou komise 
pro obhajoby disertací v oboru Fyzikální chemie prof. RNDr. Ladislava Kavana, CSc., 
DSc., a místopředsedou této komise prof. Dr. Ing. Karla Bouzka. 
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7. Návrhy na udělení medailí AV ČR 
 
Vědecká rada AV ČR 
doporučuje na základě tajného hlasování udělit čestnou oborovou medaili AV ČR 

1) B. Bolzana za zásluhy v matematických vědách prof. RNDr. Vladimíru 

Součkovi, DrSc., a prof. Ing. Zdeňku Strakošovi, DrSc., 

2) E. Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách prof. Guntheru Friedrichovi 

Eggelerovi, 

3) F. Pošepného za zásluhy v geologických vědách prof. Ove Stephanssonovi, 

4) F. Křižíka za zásluhy v oblasti technických věd a za realizaci výsledků 

vědeckého výzkumu prof. Ing. Františku Maršíkovi, DrSc.,  

5) J. E. Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách prof. Barbaře Cannon, 

PhD., 

6) F. Palackého za zásluhy v historických vědách prof. PhDr. Jaroslavu Pánkovi, 

DrSc., 

7) a čestnou medaili Za zásluhy o Akademii věd ČR prof. Ing. Dr. Pavlu 

Chráskovi, DrSc. 

 

8. Informace z pracovních skupin AR AV ČR a VR AV ČR 
 

Vědecká rada 
a) bere přednesené informace s připomínkami na vědomí 
b) bere na vědomí Zprávu pracovní skupiny VR AV ČR pro hodnocení za období 

1. 1. 2010–31. 12. 2014 
c) jednomyslně souhlasí s následujícími navrženými principy hodnocení: 

- dvoufázovost 
- informované peer review v obou fázích 
- oborovost 
- oddělené hodnocení a financování 
- transparentnost - průběžné zveřejňování v rámci AV ČR 

d) doporučuje, aby hodnocení proběhlo souběžně na všech pracovištích AV ČR 
 

9. Stanovisko ÚSP AV ČR k legitimitě RVVI 
 

Vědecká rada AV ČR (VR AV ČR)  
se na základě podrobného stanoviska vypracovaného ředitelem Ústavu státu a práva 
AV ČR, v. v. i., jako odpovědi na usnesení a dotaz položený VR AV ČR, obrací 
v zájmu obnovení zákonného stavu v obsazení Rady pro výzkum, vývoj a inovace 
(RVVI) 
 
- na předsedu vlády ČR s požadavkem na neprodlené odvolání prof. PhDr. Petra 
Fialy, Ph.D., a PhDr. Miroslavy Kopicové, jako členů působících v RVVI v rozporu se 
zákonem a tedy nesplňujících zákonné požadavky pro toto působení, 
z předsednictva Rady pro výzkum, vývoj a inovace, 

 
- na vládu ČR s požadavkem na neprodlené odvolání prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D., 
Ing. Zbyňka Frolíka a PhDr. Miroslavy Kopicové, jako členů působících v Radě pro 
výzkum, vývoj a inovace v rozporu se zákonem a tedy nesplňujících zákonné 
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požadavky pro toto působení, z Rady pro výzkum, vývoj a inovace a jejich nahrazení 
jinými osobami, které zákonem stanovené podmínky členství v RVVI budou splňovat. 
 

10. Různé 
 

Vědecká rada AV ČR 
jednomyslně doporučuje podpořit přihlášku Masarykovy univerzity jako zástupkyně 

členství České republiky ve SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research). 

 


