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Usnesení z 5. zasedání Vědecké rady AV ČR dne 11. 11. 2021 

__________________________________________________________ 

 

 

1. Ověření a kontrola zápisu 

 

Vědecká rada AV ČR 

1. souhlasí s kombinovaným způsobem jednání Vědecké rady AV ČR dne 11. 11. 

2021, 

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

3. bere na vědomí, že jednáním per rollam č. 1 ze dne 19. 10. 2021: 

a) vzala na vědomí informaci místopředsedy AV ČR Ondřeje Beránka 

o stažení článku Víta Macháčka a Martina Srholce “Predatory publishing 

in Scopus: evidence on cross-country differences” publikovaného 

v časopise Scientometrics; ke dni 6. 9. 2021,  

b) považuje postup nakladatelství Springer Nature v této věci za 

nekorektní,  

c) vyjádřila plnou podporu podání žádosti vedení AV ČR exekutivnímu 

managementu nakladatelství Springer Nature o dodržovaní uznávaných 

publikačních standardů. 

 

2. Aktuality – informace 

 

Vědecká rada AV ČR  

bere předložené informace na vědomí. 

 

3. Nový americký vědecký program Apollo – rychlý vývoj antivirových vakcín 

 

Vědecká rada AV ČR  

bere předložené informace s poděkováním na vědomí. 

 

4. Záměr dlouhodobé strategie transferu znalostí a technologií v AV ČR 

 

Vědecká rada AV ČR  

bere předložené informace s poděkováním na vědomí. 

 

5. Návrhy koncepčních změn prémie Lumina quaeruntur – struktury výběrové 

komise a výběr posuzovatelů 

 

Vědecká rada AV ČR 

1. souhlasí s návrhem koncepčních změn prémie Lumina quaeruntur včetně 

návrhu na strukturu výběrové komise prémie Lumina quaeruntur, 
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2. pověřuje dr. P. Barana, aby návrh po zapracování připomínek předložil na 

příštím zasedání Akademické rady AV ČR k projednání a k přípravě věcného 

záměru nové směrnice. 

 

6. Návrh na úpravu Jednacího řádu Vědecké rady AV ČR 

 

Vědecká rada AV ČR 

1. schvaluje Jednací řád Vědecké rady AV ČR podle předloženého návrhu, 

2. ukládá všem členům Vědecké rady AV ČR dodržovat tento řád. 

 

7. Různé 

 

Vědecká rada AV ČR 

1. bere předložené informace na vědomí, 

2. jmenuje prof. J. Lazara, prof. J. Lukeše, dr. Z. Mansfeldovou, prof. P. Rába, 

prof. O. Santolíka, a dr. O. Tůmu členy pracovní skupiny Vědecké rady AV ČR 

k přípravě aktualizace koncepce rozvoje činnosti AV ČR, 

3. nominuje dr. A. Fejfara a prof. J. Lazara (jako náhradníka) do návrhové komise 

pro LVIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 8. 12. 2021. 

 


