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Usnesení z 16. zasedání Vědecké rady AV ČR  

ze dne 5. 12. 2019 

 

 

1 Ověření a kontrola zápisu  

 

Vědecká rada AV ČR  

bere na vědomí, že zápis byl ověřen bez připomínek. 

 

2. Aktuality – informace 

 

Vědecká rada AV ČR  

bere předložené informace na vědomí. 

 

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

Makromolekulární chemie 

 

Vědecká rada AV ČR 

na základě tajného hlasování jmenuje RNDr. Petra Štěpánka, DrSc., předsedou 

komise pro obhajoby disertací v oboru Makromolekulární chemie na funkční období 

2017–2021. 

 

4. Příprava hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2015–2019  

 

Vědecká rada AV ČR  

bere předložené informace na vědomí. 

 

5. Transformace organizace ENRIO v právní subjekt 

 

Vědecká rada AV ČR 

1. bere předložené informace na vědomí, 

2. žádá prof. PhDr. Petra Kratochvíla, CSc., aby předložil Vědecké radě AV ČR 

analýzu stavu příprav jednotné organizace s právní suverenitou, která by řešila 

etické otázky ve vědě na evropské úrovni, 

3. děkuje prof. PhDr. Petru Kratochvílovi, CSc., za jeho aktivní činnost v rámci 

Komise pro etiku vědecké práce AV ČR.  

 

6. Návrh na udělení čestné medaile AV ČR prof. Janě Musilové 

 

Vědecká rada AV ČR  

na základě tajného hlasování navrhuje udělit prof. RNDr. Janě Musilové, CSc., čestnou 

medaili Za zásluhy o Akademii věd České republiky. 
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7. Strategie AV21 v roce 2020 a dalších letech 

 

Vědecká rada AV ČR vzala na vědomí, že: 

1. v případě zavedení zálohového financování při řešení výzkumných programů 

Strategie AV21 by docházelo ke zvětšení administrativní zátěže jak na straně 

Kanceláře AV ČR, tak na straně koordinátorů, přičemž možnost vrátit 

nespotřebované finanční prostředky už jednotlivé výzkumné programy dnes 

mají, 

2. jí bude umožněno seznámit se s nově schválenými výzkumnými programy 

Strategie AV21, 

3. každý výzkumný program Strategie AV21 by mohl získat supervizora z řad 

členů Vědecké rady AV ČR, který by mohl pomoci při hodnocení jeho 

průběžných nebo závěrečných zpráv předkládaných Radě Strategie AV21, 

4. členové Vědecké rady AV ČR dostanou z výše uvedených důvodů přístupové 

údaje pro vstup do Informačního systému Kanceláře AV ČR (KIS). 

 


