
       Zápis ze zasedání VR chemické sekce dne 11. 11. 2010 
 

Přítomni: 
 
Omluven: 
Host:  

doc. Obšil, prof. Hudeček, doc. Němec, doc. Klímová, prof. Zima, prof. 
Procházka, prof. Kotora, prof. Bezouška 
prof. Barek, doc. Jelínek, prof. Štulík  
ing. Háněl 
 

1.   Kontrola zápisu 
       ze zasedání VRS dne 7. 10. 2010 
Usnesení:  Zápis byl schválen bez připomínek. 
 
 

2. Jmenovací řízení 
 
-  Zahájení řízení ke jmenování profesorem 
 
  
Doc. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., pracovník Katedry anorganické chemie předložil všechny 
potřebné podklady a žádost o zahájení řízení ke jmenování profesorem pro obor Anorganická  
chemie. 
 

Návrh na složení hodnotící komise:  

Předseda: Prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc. ÚFCH JH AV ČR a PřF UK v Praze  
 

Členové: Prof. Ing. Jaroslav Holeček, DrSc. Univerzita Pardubice  
 

 Prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc. VŠCHT  Praha 

 
 Prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. Farmaceutická fakulta UK v Praze  

 
 Prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. PřF MU Brno 

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

s předloženým návrhem. 

 
3. Pedagogické záležitosti 
 
-  Odklad zveřejňování absolventských prací 

Odklad zveřejňování absolventských prací o 6 měsíců je v kompetenci děkana fakulty,  
permanentní odklad povoluje rektor UK. 

 
-  ERASMUS 
    Plány studia zahraničních studentů v rámci programu ERASMUS budou  koordinátoři 
z kateder, kde studium probíhá,  předávat na další zainteresované  katedry.  V nejbližší době 



budou pro realizaci programu ERASMUS stanovena zpřesňující pravidla (zajistí prof. Zima a 
doc. Havlíček).  
  
Závěr: Vědecká rada chemické sekce  bere informace na vědomí.                                                  

 
-  Etika vědecké práce (EVP) 
         Zajištění výběrové  přednášky  EVP (rozsah 2/0):   
2/3  bude přednášet doc. Zdeněk Kratochvíl, Dr., zbylou část na chemické sekci zajistí  prof. 
Hudeček v návaznosti na sylaby zpracované na Katedře filozofie a dějin přírodních věd.  
 
Závěr: Vědecká rada chemické sekce  bere na vědomí.                                                   
  
 
4. Věda a výzkum 
 
-  Vědecká rada Biocentra a Globcentra kampusu Albertov – zatím navrhované složení 
vědecké rady:  
proděkani z MFF, 1.LF a PřF, 4 sekční proděkani z PřF UK a zástupci sekcí (za chemii doc. 
Štěpnička). O stavu prací na projektech informoval prof. Zima. 
 
 
- RIV – prof. Procházka připomněl všem řešitelům VZ povinnost doplnit všechny publikace    

za rok 2010 do RIVu.    
 

Závěr: Vědecká rada chemické sekce  bere informace na vědomí.                                                  
 
 
5. Provozní záležitosti 
 
-  Laboratoř pro dr. Roithovou   
 Proděkan Obšil informoval o finančním krytí  nové laboratoře.  
 

Závěr: Vědecká rada chemické sekce  bere informaci na vědomí.                                                  
 
 
-  Výpadky elektrické sítě 
    Přizvaný Ing. Háněl  informoval o plánovaných opatřeních vedení fakulty k řešení stávající 
situace s výpadky dodávky elektrické energie v budově chemie.  
 

Závěr: Vědecká rada chemické sekce  bere informace na vědomí.                                                  
 
 
6.  Různé 

  
 



- Děkovný dopis dr. Andrew M Hovea  - předsedy European Colloid and Interface Society, 
Cambridge za vynikající organizaci mezinárodní konference prof. RNDr. Karlu Procházkovi, 
DrSc.  
 
-  Vyznamenání   
Ceny rektora (Cenu prof. J. Heyrovského) za magisterskou  práci obdrží Mgr.  Lenka 
Řežábková, absolventka studijního programu Biochemie, za bakalářskou  práci Bc.  Pavel 
Repko,  absolvent bakalářského studia  KATA. 
 
 VRS vzala na vědomí informaci prof. Barka o vynikajícím umístění studentů Katedry 
analytické chemie PřF UK na „12. slovenské ŠTUDENTSKÉ VEDECKÉ KONFERENCII“ 
spojené se soutěží o nejlepší studentskou vědeckou práci. V sekci: Analytická chemie I - 
Analýza vzorků životního prostředí získala 1. místo Vendula Burdová a 3. místo Jan Dědík, 
v sekci Analytická chemie II - Analýza potravin získala 3. místo Jana Tvrdíková a 
4. místo Tereza Rumlová. 
 

Závěr: Vědecká rada chemické sekce  blahopřeje všem oceněným.                                                  
 
 
 
Příští jednání VRS:  13. 1. 2011  
      
Zapsala: Šperlichová   Schválil: Doc. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. 
 


