Usnesení z 22. zasedání Vědecké rady AV ČR
ze dne 3. 12. 2020

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. Zpráva o hodnocení ročních zpráv výzkumných programů Strategie AV21
Vědecká rada AV ČR
1. bere ne vědomí přednesené informace o výsledcích hodnocení výzkumných
programů a podpůrných aktivitách Strategie AV21,
2. bere na vědomí přednesené informace o návrzích nových výzkumných
programů Sucho, Odolná společnost pro 21. století a Přírodní hrozby II.,
3. vítá uvedení vybraných výsledků ve Výroční zprávě o činnosti AV ČR za rok
2020,
4. žádá prof. Michala Haindla o uvedení příkladů aktivit, které by bez programu
Strategie AV21 nevznikly,
5. vyzývá Radu Strategie AV21 ke kritickému hodnocení výzkumných programů.
4. Návrhy na udělení vědeckého titulu „doktor věd“
Vědecká rada AV ČR na základě tajného hlasování uděluje:
1. PhDr. Martině Klicperové, CSc., titul „doktor sociálních a humanitních věd“,
2. doc. PhDr. Filipu Smolíkovi, Ph.D., titul „doktor sociálních a humanitních věd“,
3. doc. RNDr. Pavlu Dráberovi, CSc., titul „doktor molekulárně-biologických
a lékařských věd“,
4. doc. JUDr. Jakubu Handrlicovi, Ph.D., LL.M., titul „doktor sociálních
a humanitních věd“,
5. doc. Dr. Ing. Miroslavu Rozložníkovi titul „doktor fyzikálně-matematických věd“,
6. doc. Mgr. Milanu Pokornému, Ph.D., titul „doktor fyzikálně-matematických věd“.
5. Návrh zprávy o činnosti Vědecké rady AV ČR ve funkčním období 2017–2021
Vědecká rada AV ČR
1. bere se souhlasem na vědomí předložený návrh zprávy o činnosti Vědecké rady
AV ČR ve funkčním období 2017–2021,
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2. žádá své členy, aby písemné připomínky k předloženému návrhu zaslali
nejpozději do 4. 1. 2021,
3. žádá A. Fejfara, aby návrh zprávy o činnosti Vědecké rady AV ČR ve funkčním
období 2017–2021 se zapracovanými připomínkami předložil na závěrečném
zasedání Vědecké rady AV ČR dne 4. 2. 2021.
6. Návrh doporučení pro Vědeckou radu AV ČR ve funkčním období 2021–2025
Vědecká rada AV ČR
1. bere se souhlasem na vědomí předložený návrh doporučení pro Vědeckou radu
AV ČR ve funkčním období 2021–2025,
2. žádá své členy, aby písemné připomínky k předloženému návrhu zaslali
nejpozději do 4. 1. 2021,
3. žádá A. Fejfara, aby návrh doporučení pro Vědeckou radu AV ČR ve funkčním
období 2021–2025 se zapracovanými připomínkami předložil na závěrečném
zasedání Vědecké rady AV ČR dne 4. 2. 2021.
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