
Usnesení z 8. zasedání Vědecké rady AV ČR dne 21. 4. 2022 

___________________________________________________________________ 

 

1. Ověření a kontrola zápisu 

 

Vědecká rada AV ČR 

1. souhlasí s kombinovaným způsobem jednání Vědecké rady AV ČR dne 21. 4. 

2022, 

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

 

2. Aktuality – informace 

 

Vědecká rada AV ČR  

bere předložené informace na vědomí. 

 

3. Potenciál a záhady lidského mikrobiomu  

 

Vědecká rada AV ČR 

bere předložené informace s poděkováním na vědomí. 

 

4 a. Návrhy na udělení čestných medailí Akademie věd ČR  

 

Vědecká rada AV ČR na základě tajného hlasování doporučuje udělit  

a) čestnou medaili „De scientia et humanitate optime meritis“ prof. RNDr. Pavlu 
Pudlákovi, DrSc., a prof. Ing. Miloslavu Šimkovi, CSc., 

b) čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách 
prof. Jiřímu Chýlovi, CSc., a prof. RNDr. Ivanu Pelantovi, DrSc., 

c) čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana za zásluhy ve fyzikálních vědách 
prof. Ing. Ladislavu Lukšanovi, DrSc., 

d) čestnou oborovou medaili Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických 
vědách prof. RNDr. Antonínu Vlčkovi, CSc., FRSC, 

e) čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických 
vědách prof. RNDr. Janu Kubečkovi, CSc., prof. RNDr. Františku Marcovi, CSc., 
prof. RNDr. Karlu Prachovi, CSc., a Ing. Michalu Pravencovi, DrSc., 

f) čestnou oborovou medaili Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických 
a filosofických vědách prof. Alainu de Liberovi. 

 

4 b. Návrh na udělení čestné oborové medaile J. Heyrovského za zásluhy 

v chemických vědách 

 

Vědecká rada AV ČR  

1. souhlasí s předloženým návrhem,  



2. navrhuje udělit čestnou oborovou medaili Jaroslava Heyrovského za zásluhy 

v chemických vědách prof. Ing. Jiřímu Hanikovi, DrSc., Dr. h. c. 

 

4 c. Návrh na udělení čestné oborové medaile Františka Palackého za zásluhy 

v historických vědách 

 

Vědecká rada AV ČR  

1. souhlasí s předloženým návrhem,  

2. navrhuje udělit čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy 

v historických vědách prof. PaedDr. et Mgr. Miroslavu Vaňkovi, Ph.D. 

 

5. Doporučení ve věci publikování v časopisech vydavatelství MDPI  

 

Vědecká rada AV ČR  

1. doporučuje pečlivě zvažovat publikování v časopisech společnosti MDPI 

z důvodu snižující se kvality recenzního řízení, 

2. se obrací na rady výzkumných organizací, aby se zabývaly otázkou hodnocení 

publikací v časopisech a monografiích svých oborů, zejména u těch 

nakladatelství, která při open access přístupu upřednostňují kvantitu a rychlost 

publikování před kvalitou a nezávislosti recenzního řízení. 

3. upozorňuje, že publikace vydavatelství MDPI by nemusely být v evaluačních 

řízeních považovány za plnohodnotné publikační výstupy.  

 

6. Návrh novely směrnice Akademické rady AV ČR o prémii Lumina quaeruntur 

 

Vědecká rada AV ČR  

1. souhlasí s připomínkami s návrhem novely směrnice Akademické rady AV ČR 

o prémii Lumina quaeruntur, který předložilo předsednictvo Vědecké rady 

AV ČR, 

2. pověřuje dr. P. Barana, aby návrh po zapracování připomínek předložil 

Akademické radě AV ČR 

3. děkuje předsedkyni Komise prémie Lumina quaeruntur Ing. J. Bludské za 

přípravu novely směrnice. 

 

7. 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. 

 



8. Návrh na úpravu Statutu Komise pro etiku vědecké práce AV ČR 

 

Vědecká rada AV ČR  

schvaluje úpravu Statutu Komise pro etiku vědecké práce AV ČR v předloženém 

znění. 

 

9. Informace o mandátu Komise pro etiku vědecké práce AV ČR ve funkčním 

období 2022–2026 a výzva k nominacím 

 

Vědecká rada AV ČR 

1. bere informaci se souhlasem na vědomí, 

2. rozhodla, že na zasedání dne 9. 6. 2022 proběhne tajná volba 

předsedy/předsedkyně Komise pro etiku vědecké práce AV ČR pro funkční 

období 2022–2026, 

3. vyzývá své členy, aby do 15. 5. 2022 zaslali své návrhy na 

předsedu/předsedkyni Komise pro etiku vědecké práce AV ČR z řad členů 

Vědecké rady AV ČR,  

4. rozhodla, že tajná volba členů Komise pro etiku vědecké práce AV ČR pro 

funkční období 2022–2026 proběhne na zasedání v říjnu 2022, 

5. vyzývá své členy, Akademickou radu AV ČR a předsedy rad pracovišť AV ČR, 

aby v termínu do 31. 7. 2022 zaslali své návrhy na členy Komise pro etiku 

vědecké práce AV ČR pro funkční období 2022–2026. 

 

10. Informace z pracovní skupiny pro aktualizaci Koncepce rozvoje činnosti 

Akademie věd České republiky  

 

Vědecká rada AV ČR 

1. bere předložené informaci na vědomí, 

2. jmenuje Ing. K. Aima a dr. L. Horníčka členy pracovní skupiny pro aktualizaci 

koncepce rozvoje činnosti Akademie věd ČR, 

3. pověřuje pracovní skupinu pro aktualizaci koncepce rozvoje činnosti Akademie 

věd ČR, aby v součinnosti s Akademickou radou AV ČR, zejména s jejími členy 

pověřenými výkonem věcně příslušných agend, Odborem podpory vědy 

Kanceláře AV ČR a Knihovnou AV ČR, připravila návrh aktualizace koncepce 

rozvoje činnosti Akademie věd ČR,  

4. souhlasí s tím, že návrh textu koncepce bude vycházet z platné Koncepce 

rozvoje činnosti Akademie věd České republiky, schválené na XLIX. zasedání 

Akademického sněmu AV ČR dne 15. 12. 2016. 

 

11. Různé 

 

Vědecká rada AV ČR 

1. bere předložené informace na vědomí, 



2. vyzývá své členy, aby své návrhy na Cenu Josefa Hlávky a Medaili Josefa 

Hlávky zaslali do 1. 6. 2022.  


