Zápis ze zasedání vědecké rady chemické sekce dne 8. 1. 2009
Přítomni:

Doc. Jelínek, doc. Klímová, prof. Lukeš, prof. Opekar, prof. Procházka,
prof. Vohlídal, doc.Zima, prof. Barek, prof. Štulík, prof. Kotora, prof. Stiborová,
prof. Trnka
Omluveni: prof. Gaš, dr. Zusková,
Hosté:
prof. Entlicher, prof. Rauch, prof. Páca

1. Kontrola zápisu
ze zasedání VRS dne 4. 12. 2008
Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek.

2. Jmenovací řízení
-

Skrutátoři: Prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc.
Doc. RNDr. Jiří Zima, CSc.
VR chemické sekce projednala návrh na jmenování Doc. RNDr. Jiřího Hudečka,
CSc., profesorem pro obor Biochemie. Uchazeč seznámil VRS s nejdůležitějšími
výsledky své vědecké práce. Předseda hodnotící komise prof. Entlicher přednesl kladné
stanovisko hodnotící komise ze dne 29. 9. 2008 (hlasování členů komise: 5 : 0 : 0).
V obsáhlé diskusi, které se zúčastnili prof. Štulík, prof. Opekar, prof. Procházka, prof.
Rauch, prof. Barek a doc. Jelínek uchazeč odpověděl na všechny dotazy a připomínky.
Proděkan Jelínek dále zhodnotil úroveň profesorské přednášky na téma „Význam
postranních řetězců hemu v biochemii hemoproteinů“, která se uskutečnila dne 22.
12. 2008 v rámci odborného semináře Katedry biochemie. Přednášku posuzovali členové
VRF doc. Jelínek, doc. Klímová a doc. Zima. Proděkan Jelínek konstatoval, že
přednáška byla kvalitně připravena a měla proto příznivý ohlas, o čemž svědčila bohatá
diskuse. Přednáška plně odpovídala nárokům a požadavkům řízení ke jmenování
profesorem na PřF UK.
O návrhu hlasovalo všech 12 právě přítomných členů VRS.
kladné hlasy:
záporné hlasy:
neplatné hlasy:

12
0
0

Usnesení: Vědecká rada chemické sekce (tajné hlasování 12 : 0 : 0) rozhodla postoupit
návrh na jmenování Doc. RNDr. Jiřího Hudečka, CSc. p r o f e s o r e m
pro obor B i o c h e m i e k dalšímu řízení.
- Návrh na složení hodnotící komise ke jmenování Doc. RNDr. Evy Tesařové, CSc.
profesorkou pro obor Analytická chemie.
Předseda: Prof. Ing. Karel Volka, CSc.
VŠCHT, Praha
Členové: Prof. Ing. Karel Štulík, DrSc.
PřF UK
Prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
PřF, Univerzita Palackého, Olomouc
Doc. RNDr. Zdeněk Glatz , CSc..

PřF, Masarykova univerzita, Brno

Prof. RNDr. Věra Pacáková, CSc.

PřF UK

Usnesení: Vědecká rada chemické sekce (veřejné hlasování 12 : 0 : 0) s předloženým
návrhem na složení hodnotící komise souhlasí.

3. Pedagogické záležitosti
-

Den otevřených dveří
Proděkan Jelínek připomněl termíny DOD pro bakalářské (26. 1. 2009) a magisterské
(6. 2. 2009) studium.

Usnesení: Prof. Opekar, který byl pověřen zastupováním prod. Jelínka, vyzval
vedoucí kateder a garanty bakalářských studijních programů ke spolupráci
při zajištění akce. DOD pro magisterské studium zajistí ve spolupráci
s garanty studijních oborů prof. Vohlídal.
-

Ústřední kolo Chemické olympiády
V pondělí dne 26. 1. 2009 bude zahájen ve Vlasteneckém sále Karolina jubilejní 45.
ročník ústředního kola Chemické olympiády. Soutěž potrvá do čtvrtka 29. 1. 2009, kdy
budou vyhlášeny výsledky.

Závěr: Členové VRS berou informaci na vědomí.
-

Hlávkova cena
Proděkan Jelínek upozornil na vyhlašovanou Cenu Josefa Hlávky, kterou uděluje
Nadace Český literární fond společně s Nadáním Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových.
Cena za rok 2008 je udělována za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné
literatury, která byla vydána v roce 2008.

Závěr: Členové VRS berou informaci na vědomí.
-

Harmonogram akademického roku
Prof. Kotora upozornil na skutečnost, že konec akademického roku 2008/9 je dán
termínem 19. 5. 2009 a doporučil změnu.

Usnesení: VR chemické sekce doporučuje proděkance pro pedagogické záležitosti pro
příští období termín ukončení akademického roku prodloužit. Členové VRS
konstatovali, že nejrůznější zkoušky, exkurze a další pedagogické povinnosti
je obtížné ve stanoveném termínu zvládnout.
-

Komise pro Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací
Prof. Vohlídal, garant bakalářského studijního programu Chemie, navrhl, aby vzhledem
k počtu posluchačů bakalářského studia Chemie, byla doplněna příslušná komise,
schválená VRS dne 8. 11. 2007 a 15. 5. 2008.

Usnesení: VR chemické sekce doporučuje, aby na příští VRS dne 5. 2. 2009 byla
společná komise pro Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských
prací studijního programu Chemie doplněna o další pracovníky kateder.

4. Vědecko-výzkumná činnost
-

Zpráva o plnění VZ
Koordinátor prof. Procházka konstatoval, že pracovníci kateder, kteří se podílejí na
řešení VZ řádně registrují své publikace v RIV. Dále upozornil, že v budoucnu bude
třeba věnovat pozornost čerpání přidělených neinvestičních prostředků VZ s ohledem
na jejich strukturu.

Závěr: Členové VRS berou informace na vědomí.
-

Rozvojový program „Talenty“
Proděkan Jelínek upozornil, že pro začátek roku 2009 bude RP zálohován, je však třeba
změnit návrhové listy pracovníků, kteří překročili 35 let a nemohou být z RP
podporováni. Dále sdělil, že publikace, které vznikají na základě podpory projektu, musí
obsahovat příslušnou dedikaci.

Závěr:

-

Členové VRS berou upozornění na vědomí. Podle informace doc. Folka
bude text dedikace stanoven v nejbližší době a sdělen všem zainteresovaným
pracovníkům.

Doplnění komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací
v doktorském studijním programu Anorganická chemie
Na návrh předsedy oborové rady Anorganická chemie prof. RNDr. Ivana Lukeše, CSc.
bude zkušební komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací
v doktorském studijním programu Anorganická chemie doplněna o
Dr. Evu Jakab Toth,
Vědeckou pracovnici Centre de Biophysique Moléculaire, Orleans, Francie.

Usnesení: Vědecká rada chemické sekce (veřejné hlasování: 12 : 0 : 0) s předloženým
návrhem souhlasí.

-

Evropský grant
Prof. Vohlídal sdělil, že doc. Nachtigal získal koncem roku 2008 evropský grant
s podmínkou, že katedra resp. sekce zapůjčí částku 1,5 mil Kč na nákup počítače. Tyto
investiční prostředky budou v následujících třech letech vráceny formou odpisů.

Usnesení: Vědecká rada chemické sekce (veřejné hlasování: 12 : 0 : 0) s předloženým
návrhem na půjčku 1,5 mil. Kč investičních prostředků Katedře fyzikální a
makromolekulární chemie souhlasí.

5. Různé
-

Výběrové řízení
Výběrové řízení na funkce vedoucích kateder a místa akademických pracovníků
kateder sekce byl zveřejněn v Lidových novinách dne 15. 12. 2008. Přihlášky je třeba
podat děkanovi fakulty prostřednictvím podatelny do 15. 1. 2009. Výběrové řízení se
uskuteční ve středu 4. 2. 2009. Pozvánky včetně harmonogramu jednání budou členům

a uchazečům zaslány po uzávěrce přihlášek, tedy nejpozději 20. 1. 2009.
Závěr: Členové VRS berou informaci na vědomí.
-

Investice na rok 2009
Proděkan Jelínek informoval o návrhu na využití stavebních investičních prostředků
v roce 2009. Bude třeba provést úpravy posluchárny Ch6, kde bude umístěn
Spektrometr 600GHz, přeinstalovat elektrické a plynové rozvody místnosti Katedry
anorganické chemie pro základní cvičení tzv. Labtechnaႜ a zamezit vzlínání vody v
místnosti č. 20 Katedry fyzikální a makromolekulární chemie (rozptyl světla). Dále je
třeba provést některé úpravy čističky odpadních vod a zajistit tak její plnou funkčnost.

Usnesení: Vědecká rada chemické sekce (veřejné hlasování: 12 : 0 : 0) s předloženým
návrhem souhlasí.
Proděkan Jelínek závěrem apeloval na všechny pracovníky sekce, aby, vzhledem
k rostoucím cenám vody a energií, pracovali v úsporném režimu.
-

Reprezentační ples fakulty
Reprezentační ples fakulty se uskuteční v úterý dne 24. února 2009. Proděkan Jelínek
pozval k účasti pedagogy všech kateder sekce.

-

Konference k 50. výročí udělení Nobelovy ceny
Prof. Barek sdělil, že konference k 50. výročí udělení Nobelovy ceny za polarografii
prof. J. Heyrovskému se bude konat ve dnech 10. – 13. 12. 2009 a vyzval k účasti
pracovníky sekce.

-

Konference v Essenu
Proděkan jelínek předal vedoucím kateder pozvánku na 11. JCF-Frühjahrssymposium,
které pořádá pro mladé vědecké pracovníky – chemiky univerzita v Essenu.
Konference se uskuteční ve dnech 11. – 14. 3. 2009.

Závěr: Členové VRS berou informace na vědomí.

Příští jednání VRS se uskuteční ve čtvrtek dne 5. 2 . 2009 od 9 hodin.

Zapsala: Šperlichová

Schválil: Doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc.

