
     Zápis ze zasedání vědecké rady chemické sekce dne 14. 1. 2010 
 

Přítomni: 
 
Omluven: 
Hosté: 

doc. Obšil, prof. Lukeš,  prof. Barek, prof. Bezouška, doc. Klímová,  
prof. Štulík, doc. Hermann, prof. Zima 
prof. Procházka, prof. Kotora, doc. Jelínek 
prof. Vohlídal, doc. Smrček, mgr. Teplý, mgr. Dvořák 
 

 
1.   Kontrola zápisu 
       ze zasedání VRS dne 3. 12. 2009 
Usnesení:  Zápis byl schválen bez připomínek. 
 

  
2. Nové webové stránky fakulty 

 
Mgr. Dvořák a Mgr. Teplý informovali o hlavních zásadách při vytváření webových 

stránek sekce a jednotlivých kateder. Mgr. Dvořák a Mgr. Teplý odpověděli na dotazy a 
připomínky členů VRS.  

 
  
Závěr: Katedry zpracují do 22. 1. 2010  vlastní webové stránky podle vzoru Katedry 

učitelství a didaktiky chemie.  
      
 
3. Výběrové řízení  
 
-   Katedra fyzikální a makromolekulární chemie žádá o dodatečné vypsání výběrového řízení 
na místo  OA nebo SVP se zaměřením na biofyzikální  chemii s nástupem k 1. 3. 2010 
 
Návrh na složení komise výběrového řízení: 
 
předseda - proděkan sekce Doc. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. 

vedoucí  katedry: Prof. RNDr. Karel Procházka, DrSc. 

další členové: Prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. 

 Doc. RNDr. Eva Tesařová, CSc. 

 Prof.Ing. Karel Ulbrich, DrSc., ÚMCH AV ČR 

Prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc., VŠCHT 

    Doc. RNDr. Jiří Ludvík, CSc., ÚFCH AV ČR 

 
Usnesení: Vědecká rada chemické sekce (veřejné hlasování 8 : 0 : 0)  souhlasí 

s předloženým návrhem. 
      

4. Pedagogické záležitosti 
 

- Anketa hodnocení výuky 
 Vedoucí kateder převzali výsledky ankety, které se účastnili posluchači 



vybraného vzorku přednášek za zimní semestr 2008/9 a  seznámí s nimi 
hodnocené pedagogy.  
 

Závěr: Přijatá opatření sdělí vedoucí kateder proděkanovi individuálně do příští 
VRS.   

 
- Den otevřených dveří 
 Den otevřených dveří na Chemické sekci se bude konat  v pátek 22. 1. 2010  

od 10 hodin v posluchárně CH1.  
 

Závěr: Krátká schůzka garantů programů/oborů k průběhu DOD se uskuteční ve 
čtvrtek 21. 1. 2010 v 9 hodin v místnosti sekce.    

 
5. Věda a výzkum 
 

- Závěrečné zprávy GA ČR 
 Závěrečné zprávy o řešení projektů GA ČR je třeba předložit na sekci  

do 21. 1. 2010. 
 

 
Závěr: Vědecká rada chemické sekce  bere informaci na vědomí.  

 
- GA ČR 
 Žádosti o granty GAČR se podávají elektronicky, pouze 1 výtisk se předkládá 

na děkanát (pí Rychlíkové) spolu s formulářem „Spoluúčast pracoviště“, který 
bude podepsán vedoucím katedry a sekčním proděkanem. 
 

Závěr: Vědecká rada chemické sekce  bere informaci na vědomí.  
 

- Projekty specifického vysokoškolského výzkumu 
 Proděkan Obšil informoval o dalších podrobnostech podávání projektů, na nichž 

budou participovat studenti doktorského studia kateder. 
Za chemickou sekci bude  podáno pět projektů, podle jednotlivých kateder, 
pouze Katedra učitelství a didaktiky chemie bude přičleněna ke Katedře 
fyzikální a makromolekulární chemie.  
 

Závěr: Vědecká rada chemické sekce  bere informaci na vědomí.  
 

- Kritéria pro jmenovací a habilitační řízení  
 Členové VRS diskutovali o navržených kritériích, předložených prorektorem 

Horynou, který připravuje jejich aktualizaci. Doc. Klímová uvedla, že v  
materiálu  chybí habilitační obor Didaktika chemie, na který má fakulta 
akreditaci a doporučila, aby kritéria k tomuto oboru byla shodná s kritérii 
pro habilitační obor Geografie. 
 

 Usnesení: Vědecká rada chemické sekce (veřejné hlasování 8 : 0 : 0)  doporučuje, aby 
do materiálu byl zařazen chybějící habilitační obor „Didaktika chemie“. 
VRS dále doporučuje zachovat dosavadní kritéria pro jmenovací a 
habilitační řízení na fakultě se zdůrazněním jejich relativity. Navrhuje 
považovat navrhovaná kritéria za pomocná pro konečné stanovisko 



hodnotící nebo habilitační komise.   
 

- Zadávání publikací (dříve VOS) 
 Proděkan Obšil informoval o nové databázi OBD pro registraci  publikací, která 

je v současné době v testovacím režimu. Školení pro pracovníky kateder, kteří 
budou vkládat do databáze své publikace, se bude konat ve čtvrtek 21. 1. 2010 
od 11 hodin ve Velké geologické posluchárně.  
 

Závěr: Vědecká rada chemické sekce  bere informaci na vědomí.  
 
 
6. Provozní záležitosti 
 

- Kapitálový rozpočet 
 Proděkan Obšil vyzval vedoucí kateder, aby předkládali návrhy k plánu 

stavebních úprav svých pracovišť na rok 2010.    
 

Závěr: Vědecká rada chemické sekce  bere informaci na vědomí.  
 
 
7 .  Různé 

- Vyznamenání – Bolzanova cena 
 Absolventi doktorského studia 

RNDr. Tomáš Vitha, Ph.D. – obor anorganická chemie 
RNDr. Robert Vácha, Ph.D. – obor modelování chemických vlastností nano- a 
bio-struktur   
získali za své doktorské disertační práce Bolzanovu cenu za rok 2009, která jim 
bude slavnostně předána na lednové vědecké radě Univerzity Karlovy.  
 

Závěr: Vědecká rada chemické sekce  bere informaci na vědomí a blahopřeje 
oceněným  absolventům doktorského studia.   

 
  
- Mezinárodní rok chemie 
 Doc. Hermann upozornil na skutečnost, že UNESCO vyhlašuje rok 2011  jako 

Mezinárodní rok chemie. Prof. Barek k tomu dodal, že Česká chemická 
společnost bude na rok 2011 organizovat akce k propagaci chemie na státní i 
mezinárodní úrovni. 
 

Závěr: Vědecká rada chemické sekce  bere informace na vědomí.  
 

  
 
 
Příští jednání VRS:  18. 2. 2010  
      
Zapsala: Šperlichová   Schválil: Doc. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. 


