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Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady AV ČR  

ze dne 8. 6. 2017 

 

1. Návrh na udělení vědeckého titulu „doktor věd“ 

 

Vědecká rada AV ČR  

na základě tajného hlasování uděluje Mgr. Michalu Ernéemu, Ph.D., vědecký titul 

„doktor historických věd“. 

 

2. Návrh na členy pracovní skupiny Akademické a Vědecké rady AV ČR pro 

podporu vědeckého titulu „doktor věd“ 

 

Vědecká rada AV ČR  

a) nominuje prof. J. Čtyrokého, prof. I. Netuku, prof. F. Šmahela a prof. K. Ulbricha 

za členy společné pracovní skupiny Akademické a Vědecké rady AV ČR pro 

podporu vědeckého titulu „doktor věd“, 

b) doporučuje předsedkyni AV ČR prof. J. Zažímalové jmenovat prof. I. Netuku 

předsedou této skupiny.  

 

3. Návrh Statutu a Jednacího řádu Grémia pro vědecký titul 

 

Vědecká rada AV ČR  

a) schvaluje Statut a Jednací řád Grémia pro vědecký titul podle předloženého 

návrhu, 

b) ukládá všem členům Grémia dodržovat tento jednací řád. 

 

4. Návrh na jmenování předsedy komise pro obhajoby disertací v oboru 

Biomedicína  

 

Vědecká rada AV ČR  

jmenuje Ing. Jana Topinku, CSc., DSc., předsedou komise pro obhajoby disertací 

v oboru Biomedicína na funkční období 2017–2021. 

 

5. Aktuality – informace 

 

Vědecká rada AV ČR  

bere předložené informace na vědomí.  

 

6. Problematika fungování Českých národních komitétů 

 

Vědecká rada AV ČR 

bere předložené informace na vědomí. 
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7. Informace o vědeckém titulu „DSc.“ a činnosti Grémia pro vědecký titul 

 

Vědecká rada AV ČR 

a) bere předložené informace na vědomí, 

b) považuje za nutné zařadit titul „doktor věd“ mezi kritéria pro prokázání vědecké 

excelence v příštím hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR, 

c) pověřuje dr. A. Fejfara, aby prosazoval zvýšení prestiže vědeckého titulu 

„doktor věd“ při jednáních Akademické rady AV ČR.  

 

8. Návrh na ocenění Medailí Josefa Hlávky 

 

Vědecká rada AV ČR  

a) souhlasí s předloženým návrhem nominovat na ocenění Medailí Josefa Hlávky 

prof. RNDr. Helenu Illnerovou, DrSc.,  

b) ukládá dr. Antonínu Fejfarovi, aby návrh Vědecké rady nominovat na ocenění 

Medailí Josefa Hlávky prof. RNDr. Helenu Illnerovou, DrSc., předložil na 

nejbližším zasedání Akademické rady AV ČR a doporučil jeho podání 

předsedkyni AV ČR prof. Evě Zažímalové. 

 

10. Ověření a kontrola zápisu z 2. zasedání VR 

 

Zápis byl ověřen bez připomínek. 

 


