
 1 

Usnesení z 11. zasedání Vědecké rady AV ČR  

ze dne 7. 2. 2019 

 

 

1 Ověření a kontrola zápisu  

 

Zápis byl ověřen s dvěma připomínkami.  

 

2. Aktuality – informace 

 

Vědecká rada AV ČR  

1. bere na vědomí, že Komise pro etiku vědecké práce AV ČR zvolila za 

místopředsedu PhDr. Oldřicha Tůmu, Ph.D., pro funkční období 2018–2022, 

2. bere na vědomí, že Komise pro etiku vědecké práce AV ČR schválila svůj statut 

a jednací řád ve stávajícím znění a pověřila prof. PhDr. Petra Kratochvíla, CSc., 

agendou zahraničních cest pro funkční období 2018–2022, 

3. pověřuje A. Fejfara, aby o usneseních Komise pro etiku vědecké práce AV ČR 

informoval Akademickou radu AV ČR na jejím nejbližším zasedání, 

4. bere další informace na vědomí. 

 

3. Návrh na udělení vědeckého titulu „doktor věd“ 

 

Vědecká rada AV ČR 

na základě tajného hlasování uděluje doc. RNDr. Jaroslavu Turánkovi, CSc., titul 

„doktor molekulárně-biologických a lékařských věd“. 

 

4. Návrh na zřízení komise pro obhajoby disertací v oboru Fyzika plazmatu a 

optika a jmenování předsedy komise 

 

Vědecká rada AV ČR 

1. zřizuje stálou komisi pro obhajoby disertací v oboru Fyzika plazmatu a optika 

pro funkční období 2017–2021, 

2. jmenuje předsedou komise pro obhajoby disertací v oboru Fyzika plazmatu 

a optika prof. RNDr. Miroslava Hrabovského, DrSc., pro funkční období  

2017–2021. 

 

5. Návrh na jmenování místopředsedy komise pro obhajoby disertací v oboru 

Sociologie 

 

Vědecká rada AV ČR  

jmenuje prof. PhDr. Marka Blatného, DrSc., místopředsedou komise pro obhajoby 

disertací v oboru Sociologie pro funkční období 2017–2021. 
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6. 15 let vědeckého titulu „doktor věd“ v AV ČR 

 

Vědecká rada AV ČR 

bere přednesené informace na vědomí. 

 

7. Návrh na udělení čestné medaile Františka Křižíka 

 

Vědecká rada AV ČR  

na základě tajného hlasování navrhuje udělit čestnou oborovou medaili Františka 

Křižíka za zásluhy v oblasti technických věd a za realizaci výsledků vědeckého 

výzkumu Ing. Iloně Müllerové, DrSc.  

 

8. Metodika hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 

2015–2019 

 

Vědecká rada AV ČR  

1. projednala předložený návrh Metodiky hodnocení výzkumné a odborné činnosti 

pracovišť AV ČR za léta 2015–2019, 

2. pověřuje A. Fejfara, aby připomínky Vědecké rady AV ČR předložil Akademické 

radě AV ČR. 

 

9. Různé 

 

Vědecká rada AV ČR  

1. nominuje doc. PhDr. Helenu Ulbrechtovou, Ph.D., na členku návrhové komise 

na LIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 16. 4. 2019, 

2. bere předložené informace na vědomí. 

 


