Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady AV ČR ze dne 10. 6. 2021
__________________________________________________________
1. Ověření a kontrola zápisu
Vědecká rada AV ČR
1. bere na vědomí, že zápis byl ověřen bez připomínek,
2. souhlasí s kombinovaným způsobem jednání Vědecké rady AV ČR dne 10. 6.
2021.
2. Aktuality – informace
Vědecká rada AV ČR
bere předložené informace na vědomí.
3. Doplňující volba externího člena Komise pro etiku vědecké práce AV ČR
Vědecká rada AV ČR
zvolila tajnou volbou doc. PharmDr. Jitku Palich Fučíkovou, Ph.D., členkou Komise pro
etiku vědecké práce Akademie věd ČR na zbytek funkčního období 2018–2022.
4. Projednání návrhu programového dokumentu Vědecké rady AV ČR na funkční
období 2021–2025
Vědecká rada AV ČR
1. projednala návrh programového dokumentu Vědecké rady AV ČR na funkční
období 2021–2025 předložený předsednictvem Vědecké rady AV ČR,
2. vyzývá své členy, aby do 31. 8. 2021 zaslali své připomínky k předloženému
návrhu tajemnici Vědecké rady AV ČR,
3. pověřuje P. Barana, aby zapracoval připomínky svých členů a po projednání
předsednictvem Vědecké rady AV ČR předložil finální návrh programového
dokumentu Vědecké rady AV ČR na funkční období 2021–2025 ke schválení
na jejím příštím zasedání.
5. Návrh na zřízení pracovní skupiny ke koncepci přijímání perspektivních
vědeckých pracovníků na pracovištích AV ČR
Vědecká rada AV ČR
zřizuje pracovní skupinu ke koncepci přijímání perspektivních vědeckých pracovníků
na pracovištích AV ČR ve složení: E. Bártová, M. Hocek, J. Lazar, Z. Mansfeldová,
P. Ráb a E. Semotanová.

1

6. Návrh koncepce přípravy stanovisek Vědecké rady AV ČR k aktuálním
otázkám vědy a výzkumu
Vědecká rada AV ČR
schvaluje návrh koncepce přípravy pozičních dokumentů k aktuálním vědeckým
otázkám a tématům.
7. Zpráva o činnosti Komise pro etiku vědecké práce AV ČR
Vědecká rada AV ČR
bere informaci se souhlasem a s poděkováním na vědomí.
8. Návrh na nominaci zástupce Akademie věd ČR v ENRIO
Vědecká rada AV ČR
1. bere na vědomí, že Komise pro etiku vědecké práce AV ČR pověřila svého
předsedu O. Tůmu agendou zahraničních cest na zbytek funkčního období
2018–2022,
2. doporučuje Akademické radě AV ČR jmenovat O. Tůmu zástupcem Akademie
věd ČR v mezinárodní organizaci European Network of Research Integrity
Offices (ENRIO),
3. pověřuje P. Barana, aby návrh předložil na příštím zasedání Akademické rady
AV ČR.
9. Stížnost na rozhodnutí Grémia pro vědecký titul
Vědecká rada AV ČR:
a) bere na vědomí informaci předsedy Grémia pro vědecký titul M. Tomáška, že
v rámci řízení k udělení vědeckého titulu Mgr. Jaroslavu Řídkému, Ph.D.,
nedošlo k žádným procesním chybám a komise Archeologie a Grémium pro
vědecký titul postupovaly přesně tak, jak určují Pravidla pro udělování
vědeckého titulu doktor věd (čl. III., odst. 8, odst. 9),
b) ve smyslu článku III. odst. 18 Směrnice Akademické rady Akademie věd ČR
č. 8 ze dne 30. června 2020, konstatuje, že postup Komise archeologie
a Grémia pro vědecký titul při řízení k udělení vědeckého titulu „doktor věd“
Mgr. Jaroslavu Řídkému, Ph.D., byl transparentní a správný.
10. Doplňující volba nových členů Grémia pro vědecký titul
Vědecká rada AV ČR
zvolila tajnou volbou RNDr. Pavla Kubáně, Ph.D. DSc., doc. RNDr. Jiřího Gabriela,
DrSc., prof. PhDr. Ing. Jana Royta, Ph.D., DSc., prof. MUDr. Annu Šedivou, DSc.,
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a RNDr. Jiřího Beka, CSc., DSc., členy Grémia pro vědecký titul pro funkční období
2021–2025.
11. Návrh na jmenování místopředsedkyně komise pro obhajoby disertací
v oboru Klasická studia
Vědecká rada AV ČR:
jmenuje místopředsedkyní komise pro obhajoby disertací v oboru Klasická studia
prof. PhDr. Danielu Urbanovou, CSc., na funkční období 2021–2025.
12. Návrh na nominaci na Národní cenu vlády Česká hlava
Vědecká rada AV ČR
1. navrhuje nominovat na Národní cenu vlády Česká hlava v roce 2021
prof. RNDr. Jana Konvalinku, CSc., a prof. PhDr. Josefa Žemličku, DrSc.,
2. pověřuje P. Barana, aby návrh předložil Akademické radě AV ČR na jejím
zasedání dne 22. 6. 2021 se žádostí o podporu předloženého návrhu.
13. Různé
Vědecká rada AV ČR
1. bere přednesené informace na vědomí,
2. souhlasí se změnou formátu Konference vybraných vědeckých týmů na základě
hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť za období 2015–2019,
3. pověřuje P. Barana, aby návrh předložil Akademické radě AV ČR na jejím
příštím zasedání dne 22. 6. 2021,
4. souhlasí s navrženou změnou v projednávání návrhů na udělení medailí AV ČR
ve smyslu diskuse na zasedání,
5. se obrací na Akademickou radu AV ČR s podnětem, aby zvážila významně
reflektovat výsledky mezinárodního hodnocení ve finanční podpoře pracovišť
Akademie věd ČR,
6. se obrací na místopředsedu AV ČR O. Beránka v souvislosti s přípravou návrhu
na úpravu Metodiky M17+ Modulu 2 s podnětem, aby se spolu s řediteli
pracovišť AV ČR III. vědní oblasti obrátil na Komisi pro hodnocení výzkumných
organizací s požadavkem na dopracování Metodiky M17+ pro humanitní obory.
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