Usnesení ze 14. zasedání Vědecké rady AV ČR
ze dne 10. 10. 2019

1 Ověření a kontrola zápisu
Vědecká rada AV ČR bere na vědomí, že:
1. zápis byl ověřen bez připomínek,
2. jednáním per rollam č. 8 ze dne 21. 6. 2019 doporučila udělit čestnou medaili
„De scientia et humanitate optime meritis“ MUDr. Radimovi Šrámovi, DrSc.
2. Aktuality – informace
Vědecká rada AV ČR
bere předložené informace na vědomí.
3. Návrhy na udělení vědeckého titulu „doktor věd“
Vědecká rada AV ČR na základě tajného hlasování uděluje:
a) Patricku Martinu Lyonsovi, B.A., M.A., Ph.D., titul „doktor sociálních
a humanitních věd“,
b) PhDr. Zuzaně Parusnikové, CSc., titul „doktor sociálních a humanitních věd“.
4. Návrh na jmenování člena Grémia pro vědecký titul
Vědecká rada AV ČR
na základě tajného hlasování jmenuje prof. Ing. Jiřího Haniku, DrSc., dr. h. c., členem
Grémia pro vědecký titul na funkční období 2017–2021.
5. 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. Bohumilu
Štíbrovi, DrSc.;
2. čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách
RNDr. Janu Kočkovi, DrSc., a prof. Boženě Czerny, Ph.D.;
3. čestnou oborovou medaili Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy
v biomedicínských vědách RNDr. Zdeňku Drahotovi, DrSc.;
4. čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy
doc. PharmDr. Aleně Sumové, DSc., a
5. čestnou medaili Za zásluhy o Akademii věd České republiky Ing. Emilu Šípkovi,
CSc.
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6. Koncepce činnosti Ústavu dějin umění AV ČR
Vědecká rada AV ČR
bere přednesené informace s poděkováním na vědomí.
7. Aktuální informace o Strategii AV21
Vědecká rada AV ČR
1. bere přednesené informace na vědomí,
2. žádá předsedu Rady Strategie AV21 M. Haindla, aby na zasedání Vědecké
rady AV ČR dne 7. 11. 2019 informoval o výsledcích hodnocení výzkumných
programů a předložil k projednání návrhy nových výzkumných programů
Strategie AV21.
8. Různé
Vědecká rada AV ČR
1. bere přednesené informace na vědomí,
2. podporuje nominaci doc. RNDr. Luboše Perka, DrSc., dr. h. c., na cenu ministra
zahraničních věcí Gratias agit,
3. ukládá A. Fejfarovi, aby jménem Vědecké rady AV ČR připojil svůj podpis na
nominační dopis na cenu ministra zahraničních věcí Gratias agit,
4. ukládá A. Fejfarovi, aby navrhl a projednal se členy Akademické rady AV ČR
oficiální připojení Akademie věd ČR k výzvám o zrušení trestu smrti pro prof.
T. Tashpolata a jeho bezpodmínečné propuštění na svobodu,
5. bere na vědomí, že J. Musilová rezignovala na funkci členky Vědecké rady
AV 0ČR a na všechny další funkce v rámci Akademie věd ČR a děkuje jí za
její přínosnou a obětavou práci,
6. bere na vědomí, že v roce 2020 se budou zasedání Vědecké rady AV ČR konat
v termínech: 13. února, 16. dubna (výjezdní), 11. června, 8. října (výjezdní),
12. listopadu a 3. prosince.
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