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Usnesení ze 4. zasedání Vědecké rady AV ČR dne 14. 10. 2021 

__________________________________________________________ 

 

 

1. Ověření a kontrola zápisu 

 

Vědecká rada AV ČR 

1. souhlasí s kombinovaným způsobem jednání Vědecké rady AV ČR dne 14. 10. 

2021, 

2. bere na vědomí, že zápis byl ověřen bez připomínek. 

 

2. Aktuality – informace 

 

Vědecká rada AV ČR  

1. bere předložené informace na vědomí, 

2. ukládá předsednictvu Vědecké rady AV ČR, aby zřídilo pracovní skupinu 

k přípravě aktualizace koncepce rozvoje činnosti AV ČR a návrh na její složení 

předložilo na příštím zasedání Vědecké rady AV ČR ke schválení. 

 

3. Návrhy koncepčních změn prémie Lumina quaeruntur 

 

Vědecká rada AV ČR 

1. bere na vědomí předloženou verzi návrhu koncepčních změn prémie Lumina 

quaeruntur, 

2. pověřuje předsednictvo Vědecké rady AV ČR, aby připravilo finální verzi 

návrhu, a to po zapracování připomínek členů Vědecké rady AV ČR, 

3. pověřuje předsedu Vědecké rady AV ČR, aby předložil finální verzi návrhu 

Vědecké radě AV ČR ke schválení a následně materiál předložil Akademické 

radě AV ČR k projednání. 

 

4. Návrh na úpravu Pravidel pro udělování vědeckého titulu „doktor věd“ 

 

Vědecká rada AV ČR  

schvaluje úpravu Pravidel pro udělování vědeckého titulu „doktor věd“ v Akademii věd 

ČR v předloženém znění. 

 

5. Návrh na úpravu Statutu a jednacího řádu Grémia pro vědecký titul 

 

Vědecká rada AV ČR  

schvaluje úpravu Statutu a jednacího řádu Grémia pro vědecký titul v předloženém 

znění. 
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6. Návrhy na udělení vědeckého titulu „doktor věd“ 

 

Vědecká rada AV ČR na základě tajného hlasování uděluje: 

1. doc. Mgr. Jaroslavu Šebkovi, Ph.D., titul „doktor historických věd“, 

2. doc. RNDr. Jiřímu Kvačkovi, CSc., titul „doktor geofyzikálně-geologických věd“, 

3. prof. RNDr. Jiřímu Masojídkovi, CSc., titul „doktor biologicko-ekologických věd“, 

4. RNDr. Heleně Štorchové, CSc., titul „doktor biologicko-ekologických věd“, 

5. Mgr. Marku Taševskému, Ph.D., titul „doktor fyzikálně-matematických věd“. 

 

7. Informace o koncepčních změnách Strategie AV21 

 

Vědecká rada AV ČR 

1. bere předložené informace na vědomí, 

2. oceňuje úsilí věnované přípravě návrhu směrnice o Strategii AV21, zejména ze 

strany předkladatele – Ing. J. Pleška, CSc. 

 

8. Návrh programového dokumentu Vědecké rady AV ČR na funkční období 

2021–2025 

 

Vědecká rada AV ČR 

1. schvaluje Programový dokument Vědecké rady AV ČR na funkční období 

2021–2025 v předloženém znění, 

2. souhlasí s možností případně aktualizovat programový dokument Vědecké rady 

AV ČR v průběhu jejího funkčního období. 

 

9. Návrh aktuálního vědeckého tématu na zasedání VR 

 

Vědecká rada AV ČR 

souhlasí se zařazením stálého programového bodu „Aktuální vědecké téma“ na 

pravidelná zasedání Vědecké rady AV ČR. 

 

10 a. Návrhy na udělení čestných medailí AV ČR 

 

Vědecká rada AV ČR na základě tajného hlasování: 

1. doporučuje udělit: 

a) čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana za zásluhy v 

matematických vědách prof. RNDr. Radimu Blahetovi, CSc., 

b) čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních 

vědách prof. Dr. Andreasi Erwinu Eckartovi, 

c) čestnou oborovou medaili Františka Pošepného za zásluhy v 

geologických vědách prof. RNDr. Pavlu Bosákovi, DrSc., 

d) čestnou oborovou medaili Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy 

v biomedicínských vědách MUDr. Janu Kopeckému, DrSc., 
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e) čestnou oborovou medaili Karla Engliše za zásluhy v sociálních 

a ekonomických vědách prof. Avneru Shakedovi, Ph.D., a prof. JUDr. 

PhDr. mult. Michalu Tomáškovi, DrSc., 

f) čestnou oborovou medaili Josefa Dobrovského za zásluhy ve 

filologických a filosofických vědách PhDr. Daniele Hodrové, DrSc., a 

prof. Petru Steinerovi, Ph.D., 

g) čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických 

vědách prof. Marku Cornwallovi, prof. PhDr. Ivu Hlobilovi, CSc., a prof. 

PhDr. Svatavě Rakové, DrSc.,  

h) čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy doc. 

RNDr. Eduardu Kejnovskému, CSc.,  

i) čestnou medaili Za zásluhy o Akademii věd České republiky doc. RNDr. 

Stanislavu Kozubkovi, DrSc., a Ing. Milanu Peňázovi, DrSc. 

2. nedoporučuje udělit: 

a) čestnou oborovou medaili Františka Křižíka za zásluhy v oblasti 

technických věd a za realizaci výsledků vědeckého výzkumu Ing. 

Jaromíru Horáčkovi, DrSc.,  

b) čestnou medaili Za zásluhy o Akademii věd České republiky prof. RNDr. 

Zdeňku Hubálkovi, DrSc. 

 

10 b. Návrh na udělení čestné oborové medaile F. Palackého 

 

Vědecká rada AV ČR  

1. souhlasí s předloženým návrhem,  

2. navrhuje udělit čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy 

v historických vědách prof. PhDr. Jiřímu Kuthanovi, DrSc., dr. h. c. 

 

11. Podněty k činnosti Komise pro etiku vědecké práce AV ČR 

 

Vědecká rada AV ČR 

1. bere na vědomí informace předložené předsedou Komise pro etiku vědecké 

práce AV ČR dr. O. Tůmou, 

2. ukládá Komisi pro etiku vědecké práce AV ČR, aby se zabývala oběma podněty 

(dr. M. Komma z Fóra Věda žije! a dr. J. Hladkého z Ústavu informatiky AV ČR, 

v. v. i.) a žádá dr. O. Tůmu o informaci v této věci, 

3. pověřuje předsedu Vědecké rady AV ČR, aby následně zaslal písemnou 

odpověď dr. J. Hladkému a dr. M. Kommovi na jejich podněty,  

4. navrhuje Akademické radě AV ČR, aby uložila ředitelům pracovišť AV ČR 

zapracovat Etický kodex výzkumných pracovníků v AV ČR do interních 

předpisů pracovišť AV ČR, 
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5. ukládá Komisi pro etiku vědecké práce AV ČR, aby zveřejňovala svá přijatá 

stanoviska ke konkrétním podáním na hlavních webových stránkách AV ČR, 

a to formou, která bude respektovat aktuální platné právní předpisy. 


