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Vážení čtenáři,
v letošním roce si Akademie věd České republiky připomíná 15. výročí zřízení vědeckého titulu doktor věd (DSc.). Akademie věd tak reagovala na změnu vysokoškolského zákona, kterým byla počínaje rokem 2002 zrušena vědecká hodnost vyššího
stupně doktor věd (DrSc.). Zákon nově stanovil, že oprávnění přiznávat akademický
titul, konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem mají pouze vysoké
školy. Tímto legislativním opatřením došlo k tomu, že akademický titul Ph.D. udělovaný vysokou školou se stal jediným a zároveň nejvyšším ohodnocením ve škále
titulů nebo hodností vztahujících se k výzkumné práci vynikajících vědců na pracovištích AV ČR. Pro pracovníky vysokých škol byl titul Ph.D. naopak odrazovým
můstkem v dalším kariérním postupu vedoucím k získání docentury či profesury.
Nicméně docent a profesor jsou hodnosti vědecko-pedagogické, a proto ani pro pracovníky vysokých škol od té chvíle neexistoval titul nebo hodnost oceňující jejich
vynikající čistě vědeckou práci.
Smyslem zavedení nového vědeckého titulu doktor věd v Akademii věd České republiky tak bylo především vytvořit prostor pro ohodnocení vynikajících vědeckých
pracovníků, a to nejen z AV ČR, ale i z dalších institucí. Podle článku 62 Stanov
Akademie věd České republiky se tento titul uděluje „jako výraz ocenění zvláště vysoké
kvalifikace prokázané vytvořením závažných, vědecky originálních prací důležitých
pro rozvoj bádání v určitém vědním oboru a charakterizujících vyhraněnou vědeckou
osobnost“.
Osobně titul DSc. považuji za stvrzení skutečnosti, že jeho nositelé prezentovali
ve svém oboru nové a originální výsledky, ať již začleněné do celosvětového poznání,
či do poznávání našich národních a kulturních tradic. Titul také dokládá schopnost obklopit se mladými lidmi a předávat jim znalosti a zkušenosti – nese tak
s sebou závazek nikdy neustrnout, být stále zvídavý a podněcovat tuto zvídavost
i v okolí a ve studentech. V neposlední řadě znamená i závazek popularizovat nové
poznatky a výsledky výzkumu, a to formou dostatečně srozumitelnou pro veřejnost.
To možná nejdůležitější z významu titulu DSc. jsem si nechala v onom pomyslném seznamu až na konec. Zavazuje totiž k naprosté důvěryhodnosti vědeckého chování. Ke zveřejňování ověřených výsledků, za nimiž si daný vědec za všech okolností
stojí. Znamená tedy především závazek dodržovat vědeckou čestnost a poctivost.
Přeji všem nositelům tohoto titulu hodně zápalu a nadšení pro vědu a věřím, že jim
práce bude stále přinášet jen radost.
Eva Zažímalová
předsedkyně AV ČR

Historie titulu doktor věd
Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, byly s účinností k 31. 12. 2001 zrušeny:
•	Zákon č. 53/1964 Sb., o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti.
•	Zákon č. 39/1977 Sb., o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků.
•	Vyhláška Československé akademie věd č. 53/1977 Sb., o výchově nových vědeckých pracovníků a o studijních pobytech, ve znění vyhlášky Československé
akademie věd č. 5/1986 Sb.
Vědecká výchova vedoucí k udělení vědecké hodnosti kandidát věd (ve zkratce CSc.)
nebyla po 1. 7. 1998 zahajována.
Udělování vědecké hodnosti doktor věd (DrSc.) bylo ukončeno k 31. 12. 2001.
Zákon stanovil, že nikdo kromě vysoké školy nemá právo přiznávat akademický
titul, konat habilitační řízení a konat řízení ke jmenování profesorem.
Zatímco pro pracovníky vysokých škol znamenal akademický titul Ph.D. základní podmínku pro další kariérní postup (habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem), pro pracovníky AV ČR se v důsledku uvedených změn akademický
titul Ph.D. udělovaný vysokou školou stal jediným a zároveň i nejvyšším oceněním
na škále hodností a titulů vztahujících se k vědecké a výzkumné práci.
Profesor Ivan Netuka, současný předseda Grémia pro vědecký titul
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Vědecký titul doktor věd
Usnesením XXI. zasedání Akademického sněmu AV ČR ze dne 18. prosince 2002 byl
zřízen vědecký titul doktor věd. Jeho udělování upravuje ustanovení čl. 62 Stanov
AV ČR. Všechny kroky potřebné k zahájení udělování titulu DSc. byly shrnuty ve
zprávě o zajištění udělování vědeckého titulu doktor věd v AV ČR, kterou projednala
Akademická rada AV ČR na svém 38. zasedání dne 14. října 2003. Ve zprávě byla
přijata opatření, která umožnila od 1. října 2003 přijímat žádosti uchazečů o vědecký
titul doktor věd. Akademická rada schválila náplň a grafickou formu diplomu DSc.,
jakož i ceremoniál slavnostního předávání. Administrativní a organizační agendu
vědeckého titulu DSc. zabezpečuje Sekretariát Vědecké rady AV ČR.
Pro udělování vědeckého titulu přijala Akademická rada AV ČR základní dokument, a to Pravidla pro udělování vědeckého titulu „doktor věd“ v Akademii věd ČR.
O udělení vědeckého titulu rozhoduje Vědecká rada AV ČR.
Východiska pro zřízení vědeckého titulu lze shrnout takto:
•	nedostatečnost akademického titulu Ph.D. jako nejvyššího možného označení/
ocenění pro pracovníky AV ČR prokazujícího vědeckou způsobilost; reakce na
kontrast se situací pracovníků vysokých škol
•	motivace pro vynikající vědecké pracovníky AV ČR dosáhnout titulu na základě
náročného řízení potvrzujícího zvláště vysokou vědeckou kvalifikaci prokázanou
Profesorka Helena Illnerová, předsedkyně AV ČR v letech 2001–2005

vytvořením závažných, vědecky originálních prací důležitých pro rozvoj bádání
v určitém vědním oboru a charakterizujících vyhraněnou vědeckou osobnost
•	překlenutí období od roku 2001, které bude potřebné pro prosazení zákona o vědeckém titulu s celostátní působností
• inspirace analogickými kvalifikačními vědeckými stupni v jiných zemích (např. DSc.
v Anglii, Nizozemsku, Irsku, habilitation ve Francii, DrSc. na Slovensku, v Rusku).
AV ČR uděluje vědecký titul doktor věd ve zkratce DSc. (doctor scientiarum)
za jménem s připojením označení příslušné skupiny věd:
• fyzikálně-matematické
• technické
• geofyzikálně-geologické
• chemické
• molekulárně-biologické a lékařské
• biologicko-ekologické
• sociální a humanitní
• historické
• filologické.

Grémium pro vědecký titul
K zajištění vysoké odborné úrovně a účelné koordinace postupu při udělování vědeckého titulu zřídila Vědecká rada AV ČR na 10. zasedání dne 30. 1. 2003 Grémium
pro vědecký titul v čele s místopředsedou Vědecké rady AV ČR. Přijala také základní dokumenty, kterými se Grémium ve své činnosti řídí (statut a jednací řád).

Profesor Antonín Holý, první předseda Grémia
pro vědecký titul

Profesor Karel Ulbrich, dlouholetý předseda
Grémia pro vědecký titul
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Do funkce předsedy Grémia byli v jednotlivých obdobích jmenováni:
prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., 2003–2005, 2005–2009
prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc., 2009–2013, 2013–2017
prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., 2017–2021.
Grémium má 12 členů, jeho členy jsou pracovníci z AV ČR i vědci působící mimo ni,
zejména z vysokých škol. První zasedání Grémia se konalo 1. 4. 2003, k 1. 5. 2019
se uskutečnilo celkem 73 zasedání Grémia.
K 1. lednu 2019 pracovalo Grémium v tomto složení:
prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., předseda
prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc., místopředseda
prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.
prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc.
prof. RNDr. Jiří Horáček, DrSc.
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c.
prof. RNDr. Zdeněk Samec, DrSc.
prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.
prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
PhDr. Natalie Venclová, DrSc.
prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc.
Slavnostní udílení titulu DSc. se koná pravidelně v Knihovně AV ČR

Administrativní a organizační činnosti týkající se Grémia a udělování vědeckého titulu zajišťuje Sekretariát Vědecké rady AV ČR (vedoucí Mgr. Ivana
Střálková).

Komise pro obhajoby
O zřízení stálých komisí pro obhajoby disertací k získání vědeckého titulu rozhoduje Vědecká rada AV ČR. Předsedy a místopředsedy stálých komisí jmenuje
Vědecká rada AV ČR, členy komisí jmenuje Grémium.V současné době je zřízeno
33 stálých komisí, působí v nich 397 odborníků.
Komise jsou rozděleny po skupinách věd takto:

V posledních letech byly například nově zřízeny komise pro obory: ekonomie,
sociologie, filozofie, literární vědy a fyzika plazmatu a optika.

Udělené vědecké tituly
Udělování vědeckého titulu upravuje čl. 62 Stanov AV ČR. K provádění tohoto ustanovení byla vydána pravidla pro udělování vědeckého titulu doktor věd v AV ČR.
Důležitým předpokladem pro přijímání žádostí bylo zpracování a schválení obecných a specifických kritérií upravujících podmínky kladené na disertace a vědecké
osobnosti uchazečů v jednotlivých oborech. Disertaci uchazeče, jehož žádost byla
přijata k obhajobě, posuzují kromě členů komise nejméně tři oponenti, vybraní
přední specialisté v oboru disertace.
První dva vědecké tituly udělila Vědecká rada AV ČR 3. 6. 2004. V letech 2004–2019
byl vědecký titul DSc. udělen celkem 169 pracovníkům, z toho 97 pracovníkům AV ČR
a 72 pracovníkům mimo AV ČR (z VŠ, ze zahraničí, z neuniverzitních pracovišť
apod.).
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Rozdělení po skupinách věd:

V současné době je v řízení k udělení vědeckého titulu 10 žádostí.
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RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D., DSc.
Ústav makromolekulární chemie
AV ČR, v. v. i.

Již od svých studentských let považuji titul DSc. za ohodnocení vědecké kvality daného
vědeckého pracovníka. Ve změti vědecko-pedagogických, akademicko-vědeckých a vědeckých titulů vystupuje právě titul DSc. jako jednoznačné hledisko kvality svého nositele, a to nejenom v rozměru naší republiky, ale i v celosvětovém měřítku. Hodnocení
doktorské disertační práce je prováděno nezávislou komisí, která je složena právě jen
z nositelů titulu DSc., čímž je dosaženo vysoké erudice při samotném posuzování kandidátů a jejich disertačních prací. Myslím, že nejenom mou motivací, ale motivací většiny
uchazečů o tento titul byla snaha prokázat, že vědecký výzkum, který se svým týmem
provádí, je hoden mezinárodního srovnání. Zjednodušeně řečeno chápu titul DSc. jako
známku kvality, obdobně jako např. značku Czech Made u výrobků nebo michelinskou
hvězdu u restauračních zařízení.
Předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová předává diplom DSc. Tomáši Etrychovi
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doc. Mgr. Michal Fárník, Ph.D., DSc.
Ústav fyzikální chemie Jaroslava
Heyrovského AV ČR, v. v. i.
nositel Akademické prémie 2017

Obecně tituly nepovažuji za příliš důležité. Domnívám se, že poslední „opravdový titul“, pro
jehož získání musí člověk prokázat nějaké znalosti, je Ph.D. Vyšší tituly pak zpravidla mohou
(ale nemusejí) odrážet vědecké úspěchy a prestiž, kterých jste v daném oboru dosáhli.
Po návratu z desetiletého výzkumného pobytu v zahraničí jsem v Ústavu fyzikální chemie
J. Heyrovského (ÚFCHJH) zakládal vlastní výzkum a setkával se s problémy při interakcích
s univerzitami, při získávání studentů apod. V tu chvíli mi byla nabídnuta možnost ucházet se o titul DSc. Doufal jsem, že získání tohoto titulu by mi mohlo pomoci při zakládání
a stabilizaci vlastní výzkumné skupiny, při získávání studentů (např. s ohledem na možnost
vedení prací jako „nehabilitovaný“ školitel) atd. Přestože se některé tyto předpoklady nevyplnily, mám dnes velmi dobře fungující laboratoř a skupinu se studenty a navíc titul DSc.,
za který Akademii děkuji, protože je asi prestižním ohodnocením mé práce.
Michal Fárník získal v roce 2017 Akademickou prémii

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc.
Masarykova univerzita Brno

Všechny tituly, které jsem ve svém životě získal, pro mne vždy byly především motivací
k dalšímu vzdělávání a také ohodnocením mého profesního teoreticko-praktického směřování. Nejinak tomu bylo v případě titulu doktor věd. Osobně považuji tento titul za nejvyšší vědecké ocenění, kterého se mi kdy dostalo, už jen proto, že ho uděluje Akademie
věd České republiky. To, že Akademie je nejvýznamnější neuniverzitní vědecká instituce,
se projevilo i ve vysoké náročnosti obhajoby souboru mých prací před orgány Akademie.
Jsem opravdu hrdý na to, že patřím do prestižního klubu jeho nositelů.

Prof. Ing. Evžen Kočenda, M.A., Ph.D., DSc.
Institut ekonomických studií FSV UK

Motivací k získání titulu DSc. pro mne byl úmysl uspořádat výsledky svého výzkumu v oblasti
volatility a jejích přelivů na finančních trzích. Tato tematika úzce souvisí s mou prací i zálibou
v časových řadách. V této oblasti jsem publikoval knihu o jejich aplikované analýze, jež má už
třetí vydání. Analýza volatility a jejích přelivů pak tvoří samostatnou část mého výzkumu v oblasti časových řad a jsem rád, že upravená verze disertace předkládané k udělení titulu vyšla
později i v odborném časopise. Titul DSc. pro mne znamená především výzkumné a pracovní
ocenění, které je o to důležitější, že se jedná o první titul udělený v oblasti ekonomie a financí.
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Prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., DSc.
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
nositel Akademické prémie 2018

Musím se přiznat, že můj vztah k vědeckým a pedagogickým titulům je dvouznačný.
A může za to má babička, která vždycky říkávala: „Cosi před jménem, cosi za jménem, ten
musí být moc múdrý… anebo úplně hlúpý.“ Ano, žijeme v kulturní tradici, v níž je zvykem
tituly označovat ty, kteří ve své snaze pochopit a vyložit svět kolem nabyli nadstandardních vědomostí a jsou schopni jimi prospívat ostatním. Znám přitom mnoho opravdových
vědců, pro které je jejich otitulování jen tím, čím je: vedlejším příznakem skutečně kvalitní vědecké práce v daném oboru. Znám ovšem i takové, kteří si naivně myslí, že samotný
zisk titulu je cíl, a proto svou kariéru chápou jen jako honbu za tituly. Ber kde ber. Jsem
proto rád, že titul doktora věd udělovaný Akademií věd České republiky je spolehlivým
indikátorem reálné vědecké úrovně nositele.

Slavnostního udílení titulu DSc. se účastní i rodinní příslušníci oceněných

Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr., DSc.
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
nositel Akademické prémie 2016

Studoval jsem na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě v letech 1980 až 1986 a většina učitelů, kterých jsem si vážil, jako byli prof. Pišút,
prof. Brunovský anebo prof. Katriňák, měla titul DrSc. Poslední dva dostali profesorský
titul až po revoluci – roky poté, co obhájili titul DrSc. V případě Pavla Brunovského,
u kterého jsem psal diplomovou práci, byl ten rozdíl dosti veliký: nejvyšší vědeckou
hodnost, DrSc., získal v roce 1978 a profesorem byl jmenován až v roce 1991.
Od studií je tak pro mne titul DrSc., respektive DSc. vizitkou odborných kvalit.

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.
Sexuologický ústav 1. LF UK

Pro mě je tento titul důležitý především jako potvrzení a ocenění mé výzkumné práce,
ale rovněž ho považuji i za ocenění oboru psychologie. Velmi dobře pamatuji doby, kdy
byl tento titul v mnoha případech diskreditován politickými souvislostmi, a jsem rád, že
dnešní doktorát věd neodpovídá tomu starému ani formou, ale hlavně ani obsahem.
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RNDr. Radek Mikuláš, CSc., DSc.
Geologický ústav AV ČR, v. v. i.

V geologických vědách vždy platilo, že titul DrSc. a následně DSc. získávali lidé, jejichž
přínos k poznání byl výjimečný. Já, aniž bych to tehdy tušil, jsem o své cestě k titulu DSc.
rozhodl zřejmě už na dnešním magisterském stupni studia.
Rozhodl jsem se zvolit takové téma výzkumu, jakému se u nás nikdo nevěnoval, a to je organické míšení a biogenní přeměna usazenin, tzv. ichnologie. Věděl jsem, že práce mého školitele
bude formální, vše si budu muset obstarat sám. Měl jsem štěstí, získal jsem roční postdoktorské stipendium u tehdy špičkového ichnologa Petera Crimese v Liverpoolu a během této doby
mě další excelentní specialista Richard Bromley pozval na jednu z ichnologických konferencí.
Nezbylo mi než se pokusit držet špičky oboru a snažit se i těm nejlepším něco na oplátku nabídnout. K předložení práce k obhajobě DSc. mě vyzývali někteří kolegové tak dlouho, až jsem
se přestal bránit a titul bez námitek obhájil. Příjemným bonusem je nejen zvýšení viditelnosti ve
společnosti spolupracovníků, ale i zvýšení kvalifikační třídy, a tedy bonus ke mzdě.
Profesor Jiří Drahoš, předseda AV ČR v letech 2009–2017

Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.
Archeologický ústav AV ČR, v. v. i.
nositel titulu Česká hlava 2017

Takzvaný velký doktorát chápu jako vysoké uznání výsledků vědecké práce, které
Akademie věd uděluje na základě náročného řízení. Je to gradus, kterým jeho nositelé
v rámci AV i mimo ni dokládají, že jejich badatelství je hodno pozornosti. Neoficiální, ale
celkem bezvýhradně přijímané rovnítko se klade mezi tituly DSc. a Research Professor,
což je gradus / pracovní zařazení udělované v mnoha zemích významným vědcům vysoce
angažovaným ve výzkumné práci, méně ve vysokoškolské výuce. Druhé hledisko spjaté
s titulem DSc. souvisí s tím, že Akademie věd představuje nejvýznamnější výzkumnou
kapacitu v České republice a možnost udělovat „velký doktorát“ je pro ni jedním z prostředků, jimiž potvrzuje své přední postavení mezi ostatními univerzitními a vědeckými
institucemi. Všechny uvedené argumenty mne motivovaly k rozhodnutí usilovat o „velký
doktorát“ – jak z osobního hlediska, tak z hlediska mé loajality vůči Akademii věd a vůči
principům, které mimo jiné titulem DSc. sděluje a zastává.

Postoj AV ČR k vědeckému titulu
V minulosti nebyl vždy postoj k titulu DSc. v AV ČR jednoznačný. Proto byla přijímána opatření vedoucí ke zvýšení prestiže a atraktivnosti titulu mezi jejími pracovníky.
Přípravou námětů a stanovisek byla pověřena pracovní skupina Akademické rady
AV ČR a Vědecké rady AV ČR pro vědecký titul DSc., zřízená v roce 2013.
Postupně se pracovní skupině podařilo prosadit:
• vydání směrnice o dotaci na podporu činnosti nositele vědeckého titulu DSc. na pracovištích AV ČR; dotace byla v roce 2016 stanovena ve výši 100 000 Kč, v roce 2019
byla navýšena na 200 000 Kč; dotace byla k 1. 5. 2019 udělena celkem 8 nositelům
titulu
• zavedení označení Research Professor jako anglického ekvivalentu DSc.
• odměnu pro předsedy komisí za každou obhajobu disertace
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• přijetí opatření k propagaci vědeckého titulu
• podporu zahraničních oponentů doktorských disertačních prací.
Přes opakovaná jednání se nepodařilo prosadit:
• požadavek, aby získání vědeckého titulu DSc. mělo automaticky za důsledek
zařazení pracovníka do V. kvalifikačního stupně v kariérním řádu AV ČR
• požadavek, aby vědecká kvalifikace prokázaná získáním titulu DSc. byla
zohledňována při udělování vědeckých ocenění (medaile, prémie apod.)
a při nominacích do významných orgánů a komisí zaměřených na vědeckou
problematiku.
Po léta se periodicky opakuje požadavek dosáhnout legislativního zakotvení vědeckého titulu na celostátní úrovni jako jednoho z ukazatelů vědecké excelence.

Mimořádně úspěšní nositelé titulu DSc.
Z řad nositelů titulu získali významná ocenění tito vědci:
Grant ERC
prof. RNDr. Daniel Král, Ph.D., DSc., (MU) v r. 2014
Česká hlava (Národní cena Vlády ČR)
prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc., (ÚFE) v r. 2009
prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc., (FLÚ) v r. 2017
Slavnostní udílení titulu DSc. v roce 2018

Členství v Učené společnosti ČR
prof. Mgr. Pavel Jungwirth, CSc., DSc., (ÚOCHB) od r. 2009
prof. Dr. rer. nat. Martin Hof, DSc., (ÚFCHJH) od r. 2011
prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc., (ÚFE) od r. 2015
prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc., (FLÚ) od r. 2015
prof. Ing. Michal Hocek CSc., DSc., (ÚOCHB) od r. 2017
prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc., (MFF UK) od r. 2017
RNDr. Šárka Nečasová CSc., DSc., (MÚ) od r. 2018
Akademická prémie
prof. Mgr. Pavel Jungwirth, CSc., DSc., (ÚOCHB) v r. 2010
prof. Martin Hof, Dr. rer. nat., DSc., (ÚFCHJH) v r. 2011
prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc., (ÚFE) v r. 2011
prof. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc., (ÚOCHB) v r. 2015
doc. Mgr. Michal Fárník, Ph.D. DSc., (ÚFCHJH) v r. 2017
prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., DSc., (ÚČL) v r. 2018
Cena Učené společnosti ČR
Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc., (ÚMCH) v r. 2018
Cena předsedkyně AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc., DSc., (FLÚ) v r. 2017
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Kancelář Akademie věd České republiky
Kancelář Akademie věd České republiky je výkonný aparát volených řídicích
orgánů této nejvýznamnější české výzkumné instituce. Vyřizuje odbornou,
právní a organizační agendu související s výkonem funkce předsedy AV ČR
a s činností Akademického sněmu AV ČR, Akademické rady AV ČR, jejího
předsednictva, Vědecké rady AV ČR a dalších poradních a pomocných orgánů.
Kancelář AV ČR také zabezpečuje potřebné úkony při zřizování, změnách a rušení pracovišť AV ČR jako veřejných výzkumných institucí. Vykonává správu
kapitoly státního rozpočtu a zajišťuje rozdělování finančních prostředků pracovištím AV ČR, včetně vnitřního kontrolního systému. Plní úkoly spojené s účelovou podporou grantových a programových projektů a institucionální podporou
pracovišť AV ČR. V její kompetenci jsou také oblasti mezinárodní spolupráce
a styku s médii a veřejností.
Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR zajišťuje mediální podporu vedoucích představitelů a vrcholných orgánů AV ČR, poskytuje také poradenství pracovištím AV ČR v oblasti mediální komunikace a podílí se na budování pozitivního
vnímání AV ČR širokou veřejností. Je k dispozici všem, kteří chtějí získat aktuální
informace o tom, čím AV ČR právě žije. Odbor mediální komunikace Kanceláře
AV ČR zabezpečuje pro vedení AV ČR a jednotlivé ústavy mediální servis včetně
pořádání tiskových konferencí, brífingů předsedy AV ČR a pomáhá při popularizaci
a propagaci vědy.
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Posláním Střediska společných činností je zajišťování infrastruktury výzkumu
pro AV ČR a její pracoviště. Tato priorita je rovněž zakotvena ve výzkumném
záměru Střediska společných činností: „implementace infrastruktury výzkumu
a vývoje v AV ČR, nezbytný předpoklad kvalitativního rozvoje vědních oborů
AV ČR“. Jde zejména o tyto úseky: elektronická komunikace, správa sítí a databank, zpracování dat a služeb databank, správa a rozvoj ekonomického informačního
systému, rozvoj technického a programového vybavení výpočetní techniky, zpracování informací o vědě a výzkumu, zajišťování mezinárodní spolupráce, popularizace a propagace vědy, pořádání vědeckých konferencí, odborných kurzů a školení,
provozování kulturně-vzdělávacích zařízení, vydávání a distribuce vědeckých
a vědecko-populárních publikací v Nakladatelství Academia, správa nemovitého
majetku, provozování ubytovacích a stravovacích zařízení, právní podpora, patentové a licenční služby, investorsko-inženýrská a provozní činnost a pořádání kulturních akcí.

Po novele vysokoškolského zákona na sklonku roku 2001 došlo fakticky ke zrušení titulu doktor věd (DrSc.). Vzhledem k tomu, že pro vědce působící mimo
vysoké školy tím byla omezena možnost získání vyšších titulů než Ph.D., rozhodla se Akademie věd České republiky hledat způsob, jak ocenit významnou
vědeckou práci a vynikající výsledky odborníků zabývajících se výhradně výzkumem. Proto od roku 2003 uděluje titul doktora věd (DSc.), který do dnešního dne
získalo 169 osobností vědy.
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