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Usnesení z 6. zasedání Vědecké rady AV ČR  

ze dne 6. 2. 2014 

 

1. Ověření a kontrola zápisu z 5. zasedání 

Zápis byl ověřen bez připomínek.  

 

2. Aktuality – informace 

Vědecká rada AV ČR  

bere přednesené informace na vědomí. 

 

3. Návrhy na udělení vědeckého titulu „DSc.“ 

 

Vědecká rada AV ČR  
na základě tajného hlasování uděluje prof. PhDr. Petru Weissovi, Ph.D., a prof. 

Stuartovi Brodymu, PhD, vědecký titul „doktor sociálních a humanitních věd“. 

 

4. Návrh na jmenování místopředsedů komise pro obhajoby disertací v oboru 
Botanika, experimentální a ekologická biologie na funkční období  
2013–2017 
 

Vědecká rada AVČR 
jmenuje na funkční období 2013–2017 místopředsedy komise pro obhajoby disertací 
v oboru Botanika, experimentální a ekologická biologie prof. RNDr. Borise Vyskota, 
DrSc., a prof. RNDr. Ing. Michala Marka, DrSc., dr. h. c. 
 

5. Návrh na jmenování člena Koordinační komise pro zařazování pracovníků do 
nejvyššího kvalifikačního stupně 
 

Vědecká rada AV ČR 
navrhuje jmenovat prof. RNDr. Jaroslava Vrbu, CSc., členem Koordinační komise pro 
zařazování pracovníků do nejvyššího kvalifikačního stupně. 
 

6. Doporučení členství v ENRIO (European Network of Research Integrity 
Offices) 
 

Vědecká rada AV ČR 
a) bere přednesené informace s poděkováním na vědomí 

b) doporučuje Akademické radě AV ČR, aby podpořila zaslání přihlášky 
Akademie věd ČR na člena mezinárodní organizace European Network of 
Research Integrity Offices (ENRIO) 

c) navrhuje Akademické radě AV ČR, aby doporučila ředitelům pracovišť AV ČR 
nově zapracovat do pracovních smluv text zavazující pracovníka k dodržování 
Etického kodexu výzkumných pracovníků v AV ČR. 
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7. Příprava založení nadace Český vědecko-technologický institut (CIST) 

 

Vědecká rada AV ČR 

a) bere přednesené informace s poděkováním na vědomí 

b) vyzývá své členy, aby případné připomínky k založení nadace Český vědecko-

technologický institut (CIST) zasílali elektronickou poštou přímo prof. T. 

Jungwirthovi. 

 

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

Vědecká rada 
bere přednesené informace s poděkováním na vědomí. 
 


