Usnesení z 12. zasedání Vědecké rady AV ČR
ze dne 18. 4. 2019

1 Ověření a kontrola zápisu
Zápis byl ověřen bez připomínek.
2. Aktuality – informace
Vědecká rada AV ČR
bere předložené informace na vědomí.
3 Spolupráce AV ČR s VŠ při realizaci DSP a afiliace výsledků tvůrčí činnosti
studentů
Vědecká rada AV ČR
zastává názor, že při rozhodování o afiliaci studentů mají být důsledně naplňovány
podmínky vydavatelů i zásady formulované v etických kodexech Univerzity Karlovy
i Akademie věd České republiky.
4. Návrhy na udělení vědeckého titulu „doktor věd“
Vědecká rada AV ČR
1. na základě tajného hlasování uděluje:
a) PhDr. Aleně Hadravové, CSc., vědecký titul „doktor historických věd“,
b) doc. RNDr. Evě Bártové, Ph.D., titul „doktor biologicko-ekologických věd“;
2. na základě tajného hlasování zastavuje řízení k udělení vědeckého titulu
„doktor věd“ Mgr. Luďku Kalužovi, Ph.D., z důvodu neobhájení disertační práce.
5. Návrh na jmenování místopředsedy komise pro obhajoby disertací v oboru
Fyzika plazmatu a optika
Vědecká rada AV ČR
na základě tajného hlasování jmenuje místopředsedou komise pro obhajoby disertací
v oboru Fyzika plazmatu a optika Ing. Karla Jungwirtha, DrSc., na funkční období
2017–2021.
6. Návrh na jmenování předsedkyně a místopředsedy komise pro obhajoby
disertací v oboru Psychologie
Vědecká rada AV ČR na základě tajného hlasování jmenuje:
1. předsedkyní komise pro obhajoby disertací v oboru Psychologie
doc. PhDr. Martinu Hřebíčkovou, Dr., DSc., na funkční období 2017–2021,
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2. místopředsedou komise pro obhajoby disertací v oboru Psychologie
prof. PhDr. Marka Blatného, DrSc., na funkční období 2017–2021.
7. Návrhy na udělení čestných medailí AV ČR
Vědecká rada na základě tajného hlasování doporučuje udělit:
1. čestnou medaili „De scientia et humanitate optime meritis“ Ing. Vladimíru
Nekvasilovi, DrSc., prof. PhDr. Petru Sommerovi, CSc., DSc.,
a prof. Dr. Rolandu Wiesendangerovi, Dr. h. c.;
2. čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických
vědách Ing. Františku Matúšovi, CSc. (in memoriam);
3. čestnou oborovou medaili Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických
vědách prof. Alanu Thomasu Dinsdaleovi;
4. čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických
vědách doc. RNDr. Janu Kirschnerovi, CSc., a Ing. Michalu Pravencovi, DrSc.;
5. čestnou oborovou medaili Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy
v biomedicínských vědách prof. RNDr. Františku Kolářovi, CSc.;
6. čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických
vědách prof. dr. Alainu Soubigou a prof. PhDr. Petru Vorlovi, CSc., a
7. čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy Ing. Václavu
Krištůfkovi, CSc., a Ing. Martinu Šálkovi, Ph.D.
8. Metodika hodnocení výzkumně-infrastrukturních pracovišť AV ČR za léta
2015–2019
Vědecká rada AV ČR
1. projednala
předložený
návrh
Metodiky
hodnocení
výzkumně-infrastrukturních pracovišť AV ČR za léta 2015–2019 a předložený návrh příloh
Metodiky
hodnocení
výzkumné
a
odborné
činnosti
výzkumně-orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–2019,
2. pověřuje dr. Antonína Fejfara, aby připomínky Vědecké rady AV ČR předložil
Akademické radě AV ČR na jejím nejbližším zasedání,
3. bere na vědomí, že Akademická rada AV ČR schválila složení Koordinační rady
hodnocení, jejíž místopředsedkyní byla jmenována doc. Mirjam Friedová,
Ph.D., a dalšími členy jsou prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc., a prof. RNDr. Jan
Vondráček, Ph.D., navrženi předsednictvem Vědecké rady AV ČR,
4. souhlasí s tím, že navrhne odborníky pro obě fáze hodnocení výzkumně-orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–2019.
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