Zápis ze zasedání VR chemické sekce dne 20. 5. 2010
Přítomni:
Omluven:
Host:

doc. Obšil, prof. Lukeš, prof. Barek, doc. Klímová, prof. Štulík, doc.
Hermann, prof. Zima, prof. Procházka, prof. Kotora,
doc. Jelínek, prof. Bezouška
prof. Stiborová

1. Kontrola zápisu
ze zasedání VRS dne 22. 4. 2010
Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek.
Hlasování per rollam:
Ve dnech 28. 4. – 5. 5. 2010 se uskutečnilo písemné hlasování o návrhu doc. Frouze, ředitele
Ústavu pro životní prostředí UK v Praze, PřF, na akreditaci bakalářského a navazujícího
magisterského studijního programu Environmentální vědy.
Hlasování se ve stanoveném termínu zúčastnili všichni členové VRS. Všichni zúčastnění
akreditaci bakalářského i navazujícího magisterského studijního programu Environmentální
vědy doporučili.
Usnesení: Vědecká rada chemické sekce (veřejné hlasování 9 : 0 : 0) schválila výsledek
hlasování per rollam o návrhu doc. Frouze na akreditaci bakalářského a
navazujícího magisterského studijního programu Environmentální vědy.

3. Pedagogické záležitosti
-

Etika vědecké práce
Proděkan Obšil sdělil požadavek vedení fakulty včlenit do výuky 1. ročníku
bakalářského studia adekvátní informaci o etice vědecké práce formou
přednášky a seminářů. Diskutovali: prof. Štulík, prof. Procházka, prof. Barek,
prof. Kotora, prof. Stiborová a doc. Hermann.

Usnesení: Vědecká rada chemické sekce (veřejné hlasování 9 : 0 : 0) pověřila
proděkana Obšila k dalšímu jednání o zařazení přednášky Etika vědecké
práce doplněné seminářem do výuky prvního ročníku bakalářského studia
včetně personálního zajištění.
-

Návrh na doplnění společné komise pro státní bakalářské zkoušky studijního
programu Chemie

Na návrh garanta bakalářského studijního programu Chemie doc. RNDr. Zdeňka
Mičky, CSc. a garanta bakalářského studijního oboru Chemie životního prostředí
prof. RNDr. Evy Tesařové, CSc. bude komise s účinností od 1. 6. 2010
doplněna o odborné asistenty Katedry fyzikální a makromolekulární chemie:
Mgr. Pavla Dubského, Ph.D. a Mgr. Ivanu Šloufovou, Ph.D.

Usnesení: Vědecká rada chemické sekce (veřejné hlasování 9 : 0 : 0)
s předloženým návrhem.
-

souhlasí

Návrh na doplnění komise pro SZZK a rigorózní zkoušky navazujícího
studijního programu Chemie oborů Chemie životního prostředí a Fyzikální
chemie

Na návrh garanta navazujícího magisterského studijního programu Chemie prof.
RNDr. Jiřího Vohlídala, CSc., garanta navazujícího magisterského studijního
oboru Chemie životního prostředí prof. RNDr. Evy Tesařové, CSc. a garanta
navazujícího magisterského studijního oboru Fyzikální chemie prof. RNDr.
Karla Procházky, DrSc. budou obě komise s účinností od 1. 6. 2010 doplněny o
odborné asistenty Katedry fyzikální a makromolekulární chemie:
Mgr. Pavla Dubského, Ph.D. a Mgr. Ivanu Šloufovou, Ph.D.
Usnesení: Vědecká rada chemické sekce (veřejné hlasování 9 : 0 : 0)
s předloženým návrhem.
-

souhlasí

Návrh na doplnění komise pro SZZK a rigorózní zkoušky studijního
programu Biochemie

Na návrh garanta navazujícího magisterského studijního programu Biochemie
prof. RNDr. Marie Stiborové, DrSc. bude komise s účinností od 1. 7. 2010
doplněna o RNDr. Markétu Martínkovou, Ph.D., odbornou asistentku
Katedry biochemie.
Usnesení: Vědecká rada chemické sekce (veřejné hlasování 9 : 0 : 0)
s předloženým návrhem.

souhlasí

4. Věda a výzkum
-

Fakultní vědecký den
Proděkan Obšil sdělil, že dne 5. 11. 2010 se bude konat 2. fakultní vědecký den.
Pro jednu z plenárních přednášek bude zajišťovat řečníka (nejlépe ze zahraničí)
Chemická sekce.

Usnesení: Vědecká rada chemické sekce pověřuje prof. Procházku, aby navrhl
vhodného přednášejícího.

-

Závěr:

GAUK
Vedoucí kateder, jejichž studenti doktorského studia jsou řešiteli projektů
GAUK a současně mají externího školitele, plně odpovídají za čerpání
přidělených finančních prostředků grantu. Cestovní náhrady těchto studentů jsou
hrazeny ze stipendia grantu. K tomuto účelu byla vytvořena nová verze „Návrhu
na vyslání“, je k dispozici na webových stránkách zahraničního odd.
Vědecká rada chemické sekce bere informaci na vědomí.

-

Habilitační komise
Proděkan Obšil sdělil, že návrhy na složení habilitačních nebo jmenovacích
komisí musí respektovat vyloučení střetu zájmu.
Doslovné znění Řádu habilitačního řízení UK v Praze:
„Habilitační komise je pětičlenná, skládá se z profesorů, docentů a dalších významných
představitelů uchazečem uvedeného oboru nebo oboru příbuzného. Předsedou habilitační
komise musí být profesor. Tři členové habilitační komise nesmí být zaměstnanci univerzity ani
právnické osoby, jejímž zaměstnancem je uchazeč. Spoluautor díla, které je předkládáno jako
habilitační práce, nemůže být členem habilitační komise.“

Závěr:
-

Závěr:

Vědecká rada chemické sekce bere informaci na vědomí.
Členství v komisích pro udělování vědecké hodnosti DrSc.
Ministerstvo školství Slovenské republiky navrhuje do komisí pro udělování
vědecké hodnosti DrSc. následující pracovníky naší fakulty:
Prof. RNDr. Jiřího Barka, CSc. – komise pro analytickou chemii
Prof. RNDr. Martina Kotoru, CSc. – komise pro organickou chemii.
Vědecká rada chemické sekce bere návrh MŠSR na vědomí.

5. Provozní záležitosti
-

Příprava rozpočtu na rok 2010
Proděkan Obšil podal další informace k rozdělení státní dotace na rok 2010.

-

Odpady
Proděkan Obšil sdělil, že:
– nelze odkládat vyřazené malé elektropřístroje, tonery a materiál nebo
chemické sklo do kontejneru na velkoobjemový odpad,
- na potravinářské sklo bude v nejbližší době k dispozici na dvoře kontejner
Pražských služeb.
Důvodem jsou velké rozdíly v cenách za likvidaci.

-

Servisní metody
Katedry, které zajišťují jakékoliv experimentální práce pro externí zájemce,
„prolinkují“ informaci o ceně služeb na stránky sekce v rámci intranetu. Ceníky
služeb budou projednány na VRS.

Závěr:

-

Vědecká rada chemické sekce bere informace na vědomí.

Výuka pro FJFI
Diskuse k výuce studentů ČVUT, kterou zajišťuje PřF UK a k výuce studentů
PřF UK, zajišťovanou pracovníky FJFI. Diskutovali prof. Štulík, prof. Kotora a
doc. Němec.

Usnesení: Vědecká rada chemické sekce pověřuje proděkana Obšila, aby pozval
k jednání o výuce studentů prof. Viliama Múčku, prof. Feltla a doc. Němce.

6. Různé
-

Cena rektora 2010
Cena je určena nejlepším absolventům UK. Pro absolventy naší fakulty nese
název „Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského“
Nominace studentů-absolventů programů/oborů chemické sekce je třeba poslat
do 31. 5. 2010 na sekretariát děkana.

-

Mimořádná Cena rektora 2010
Ve stejném termínu lze rovněž podávat návrhy na „Mimořádnou cenu rektora“,
která je určena pro absolventy UK
- mimořádné sportovce
- ty, kteří mají vynikající výsledky ve vědě a výzkumu,
- nebo ty, kteří projevili mimořádnou občanskou statečnost,
- nebo zvlášť záslužnou osobní angažovanost.

Příští jednání VRS: 17. 6. 2010
Zapsala: Šperlichová

Schválil: Doc. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.

