
     Zápis ze zasedání vědecké rady chemické sekce dne 2. 4. 2009 
 

Přítomni: 
 
Omluvena: 
Host: 

Doc. Obšil,  prof. Lukeš,  prof. Vohlídal, doc.Zima, prof. Barek, prof. Kotora, 
doc. Klímová, doc. Hermann 
prof. Stiborová 
prof. Entlicher  
 

1.   Kontrola zápisu 
       ze zasedání VRS dne 5. 2. 2009 
       Usnesení:  Zápis byl schválen bez připomínek. 
 
  
2. Pedagogické záležitosti  
 

- Návrh na změnu složení komise pro SZZk, obhajoby diplomových prací a 
státní rigorózní zkoušky v navazujícím  magisterském studijním oboru 
Chemie životního prostředí 

 Na návrh garanta studijního oboru CHŽP doc. RNDr. Evy Tesařové, CSc. bude 
komise s účinností od 1. 5. 2009 doplněna o doc. RNDr. Martina Braniše, CSc., 
pracovníka Ústavu pro životní prostředí  UK v Praze PřF. 

 
Usnesení: Vědecká rada chemické sekce (veřejné hlasování: 7 : 0 : 0) s předloženým 

 návrhem souhlasí.  
 

- Návrh na změnu složení zkušební komise pro státní bakalářské zkoušky 
studijního programu/oboru Klinická a toxikologická analýza 

 Na návrh garanta studijního programu/oboru KATA doc. RNDr. Zuzany 
Bosákové, CSc. bude komise s účinností od 1. 5. 2009 doplněna o alternující 
předsedy: 
Doc. RNDr. Jiřího Mosingera, Ph.D. – Katedra anorganické chemie 
RNDr. Jana Sedláčka, Ph.D. – Katedra fyzikální a makromolekulární chemie 
Komise bude dále doplněna o členku komise:  
Doc. RNDr. Helenu Ryšlavou, CSc. – Katedra biochemie.  
Z komise budou uvolněni: 
RNDr. Dana Rédrová – Katedra fyzikální a makromolekulární chemie 
Prof. Ing. Jiří Ševčík, DrSc. – Consultancy  s. r. o. 
Doc. RNDr. Miloň Tichý, DrSc. – Státní zdravotní ústav 
Prof. RNDr. PhMr. Robert Kalvoda, DrSc. – ÚFCH JH AV ČR 
Prof. RNDr. Ladislav Feltl, CSc. – emeritní profesor Katedry analytické chemie 

 
Usnesení: Vědecká rada chemické sekce (veřejné hlasování: 7 : 0 : 0) s předloženým 

 návrhem souhlasí.  
 

- Návrh na změnu složení zkušební komise pro SZZk, obhajoby diplomových 
prací a státní rigorózní zkoušky navazujícího studijního programu/oboru 
Klinická a toxikologická analýza 

 Na návrh garanta studijního programu/oboru KATA doc. RNDr. Zuzany 
Bosákové, CSc. bude komise s účinností od 1. 5. 2009 doplněna o alternující 
předsedy: 



Doc. Ing. Stanislava Smrčka, CSc. – Katedra organické a jaderné chemie 
RNDr. Radka Čabalu, Ph.D. – Katedra analytické chemie 
Doc. RNDr. Helenu Ryšlavou, CSc. – Katedra biochemie 
Z komise budou uvolněni: 
RNDr. Dana Rédrová – Katedra fyzikální a makromolekulární chemie 
Doc. RNDr. Miloň Tichý, DrSc. – Státní zdravotní ústav 
Prof. RNDr. Karel Karlíček, DrSc. – Farmaceutická fakulta UK 
Doc. RNDr. Zbyněk Plzák,  CSc. – Ústav anorganické chemie AV ČR 
RNDr. Miroslav Flieger, CSc. – Mikrobiologický ústav AV ČR 

 
Usnesení: Vědecká rada chemické sekce (veřejné hlasování: 7 : 0 : 0) s předloženým 

 návrhem souhlasí.  
 

- Mimořádné stipendium 
 Chemická sekce udělí, jako v minulých letech, mimořádné stipendium 

posluchačům 1. ročníku, kteří se v uplynulém roce zúčastnili některého 
z národních kol přírodovědných olympiád.  

 
Usnesení: Vědecká rada chemické sekce (veřejné hlasování: 7 : 0 : 0) souhlasí, aby po 

předložení kopie diplomu z olympiády a dokladu ze studijního odd. o splnění 
kreditů za 1. semestr, bylo posluchačům 1. ročníku z prostředků chemické 
sekce vyplaceno jednorázové mimořádné stipendium ve výši 10 000,- Kč.  

 
- Fond mobility 
 Na zimní semestr akad. roku 2009/10 byly předloženy k dalšímu řízení 

následující požadavky studentů doktorského a magisterského studia chemických 
oborů na  využití Fondu mobility v následujícím pořadí: 

1) Mgr. Aneta Kadlčíková 
2) Mgr. Aleš Korotvička 
3) Mgr. Aleš Daňhel 
4) Mgr. Martin Štefl 
5) Anna Fendrychová 

 
Závěr:  Vědecká rada chemické sekce bere informaci na vědomí.  
 
 
4. Věda a výzkum 
 

- FRVŠ 
 Chemická sekce předložila anotace několika projektů, které by měly být řešeny 

v rámci GA FRVŠ kategorii A v roce 2010, z nichž příslušná komise vybrala 
projekty, které vypracovali: 
- RNDr. Jan Kotek, Ph.D. -  Katedra anorganické chemie 
- Doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. -  Katedra analytické chemie 
- Prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc. – Katedra fyzikální a makromolekulární 
chemie.  
Navrhovatelé projekty dopracují a předají  je prostřednictvím ISAAR-F 
v požadovaném termínu paní Rychlíkové. 

 
Závěr:  Vědecká rada chemické sekce bere informaci na vědomí.  



- GAČR 
 Interní pokyny k  podávání projektů  GAČR, které budou řešeny  v roce 2010 

mají katedry v elektronické formě.  Sekční termín odevzdání projektů na 
sekci je do úterý 21. 4. 2009.   

 
Závěr:  Vědecká rada chemické sekce bere informaci na vědomí.  
 

- NMR 600MHz 
 Na katedry byly zaslány pozvánky na přednášku RNDr. Z. Tošnera, Ph.D. 

s názvem „NMR – výjime čný nástroj pro chemii a biochemii“, popularizující 
přístroj, zakoupený ze společných investičních prostředků Chemické sekce a 
Výzkumného záměru. Přednáška se uskuteční dne 8. dubna 2009 od 14 hodin 
v posluchárně CH3. 

 
Závěr:  Vědecká rada chemické sekce bere informaci na vědomí.  
 

- Patentové přihlášky 
 Prof. Zima informoval o problematice patentových přihlášek jako potenciálním 

zdroji  přidělovaných finančních prostředků v budoucnu.  Na fakultě bude 
zřízen fond k podpoře hrazení českých  patentů. Oddělení CPPT na RUK má 
kapacity na doporučení patentové kanceláře, schopné vyřídit patentovou 
přihlášku českou, celosvětovou nebo evropskou.  Doc. Herman upozornil, že by 
bylo vhodné zavést výběrovou přednášku / seminář s pracovním názvem 
„Duševní vlastnictví“, jejímž obsahem by měla být  m.j. problematika 
patentových přihlášek. Prof. Entlicher  sdělil, že na Katedře biochemie je 
problematika probírána  v rámci přednášky „Management biochemie“. 

 
Usnesení: Členové VRS doporučují aktualizovat stávající manuál  o postupu při 

vyřizování  patentové přihlášky.  
 
5.  Různé 
 

- Informace proděkana 
 - Konzultační hodiny proděkana: každou středu  v době od 9 do 11 

hodin v místnosti 338 nebo v místnosti 302. 
 
- V květnu t.r. se uskuteční společné výjezdní zasedání KD a AS 

fakulty , dotazy a připomínky je možné adresovat doc. Hermannovi do 
15. 4. 

 
- V souvislosti se změnou pracovní smlouvy na dobu určitou RNDr. 

Viktora Bakose, bude agendu evidence návykových a psychotropních 
látek vykonávat  od roku 2009 RNDr. Jiří Kroutil, Ph.D., odborný 
asistent Katedry organické a jaderné chemie. 

 
- Funkci požárního preventisty budovy chemie, kterou  několik let 

vykonávala paní Martina Malíková, laborantka Katedry anorganické 
chemie bude  od 1. 5. 2009 vykonávat  pan Milan Hejtmánek, laborant  

            stejné katedry. 
 



- 9. 4. 2009 odpoledne  bude přerušena dodávka elektrické energie ve 
3. patře budovy v souvislosti  s připojováním jističů  v budované půdní 
místnosti. Budou  tím vyřazeny z provozu digestoře. 

  
- Periodické revize přenosných elektrospotřebičů jsou hrazeny 

z prostředků jednotlivých kateder.  
 
 

- Dotazy a připomínky 
  

Prof. Barek: 
- požádal o vysvětlení situace kolem prospěchových stipendií v oborech 

s počtem studentů menším než 10, kde podle vyjádření studijního 
oddělení nelze prospěchové stipendium navrhnout, 

- informoval o svém jmenování koordinátorem projektu TUNING  a 
skutečnosti, že byl pověřen připravit webové stránky projektu. 

Prof. Kotora: 
- vznesl dotaz k budoucnosti evaluací na fakultě, 
- zeptal se na účel společného výjezdního zasedání KD a ASF. 

Prof. Lukeš: 
- vznesl dotaz ohledně  předpokládané výše podílu investičních prostředků 

FRIM, který připadne v roce 2009 na katedry sekce.  
  
 

- Výběrové řízení  
  

Žádosti kateder vypsat výběrové řízení na následující místa akademických 
pracovníků: 
Katedra analytické chemie  

-  s nástupem k 1. 7. 2009 místo profesora se zaměřením na analytické 
metody 

- s nástupem k 1. 9. 2009 místo asistenta se zaměřením na 
spektrometrické metody 

- s nástupem k 1. 10. 2009 místo vědeckého pracovníka – se zaměřením 
na separační metody (rozsah 0,1 úvazku, zástup za rodičovskou 
dovolenou nejpozději do 31. 8. 2010) 

- s nástupem k 1. 10. 2009 místo vědeckého pracovníka – se zaměřením 
na separační metody (rozsah 0,1 úvazku, zástup za rodičovskou 
dovolenou nejpozději do 31. 8. 2010) 

 
Katedra biochemie - s nástupem k 1. 10. 2009  

- místo odborného asistenta se zaměřením na biochemii  
- místo odborného asistenta se zaměřením na biochemii  
- místo odborného asistenta se zaměřením na biochemii 
- místo asistenta se zaměřením na biochemii 
  

Katedra učitelství a didaktiky chemie – s nástupem k 1. 10. 2009  
místo docenta se zaměřením na chemické vzdělávání, specializace didaktika 
organické chemie a biochemie 
 



Katedra fyzikální a makromolekulární chemie - s nástupem k 1. 9. 2009 
- místo profesora se zaměřením na heterogenní katalýzu 
- místo odborného asistenta se zaměřením na makromolekulární chemii  
- místo odborného asistenta se zaměřením na experimentální fyzikální 

chemii  
- s nástupem k 1. 10. 2009 místo odborného asistenta  nebo docenta se 

zaměřením na  makromolekulární chemii  
 
Katedra anorganické chemie - s nástupem k 1. 11. 2009 místo odborného 
asistenta  nebo docenta se zaměřením na molekulovou spektroskopii  
 
Katedra organické a jaderné chemie - s nástupem k 1. 1. 2010 místo 
odborného asistenta   se zaměřením na organickou chemii  

 
- Vedení Katedry anorganické chemie 
 Proděkan Obšil sdělil, že na základě výběrového řízení ze dne 4. 2. 2009 nebylo 

obsazeno místo vedoucího Katedry anorganické chemie a proto  navrhl  děkanovi 
fakulty, aby do vypsání nového výběrového řízení na dobu  od 1. 9. 2009 
nejpozději do 31. 3. 2010 byl funkcí pověřen  prof. RNDr. Ivan Lukeš, CSc. 

 
Závěr:  Členové VRS berou informace na vědomí. 

 
- Návrhy na vyznamenání  
 Proděkan Obšil upozornil na materiály, které jsou k dispozici na sekci, nebo 

byly předány na jednotlivé katedry.  Jedná  se návrhy na: 
- Cenu Josefa Hlávky 2009   
- Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy 
- Cena rektora UK 2009 

Návrhy na Cenu J. Hlávky a Cenu ministra se podávají do 15. 5. 2009 pí 
Řehořové resp. paní Tymichové, návrhy na Cenu rektora paní Řehořové 
(studijní odd.)  do 26. 6. 2009.   

 
Usnesení: Vedoucí kateder předloží návrhy na vyznamenání na příštím jednání VRS.  
 
 
 
Příští jednání VRS se uskuteční ve čtvrtek dne 7. 5 . 2009 od 9 hodin. 
 
 
Zapsala: Šperlichová   Schválil: Doc. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.  
  
 
 


