Zápis ze zasedání VR chemické sekce dne 10. 11. 2011
Přítomni:
Omluven:
Hosté:

Doc. Obšil, prof. Hudeček, doc. Klímová, prof. Zima, prof. Barek, prof.
Štulík, doc. Roithová, prof. Bezouška, doc. Němec
prof. Procházka
prof. Vohlídal

1. Kontrola zápisu
ze zasedání VRS dne 13. 10. 2011
Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek.

2. Pedagogické záležitosti
Připomenutí ohledně agendy SISu
Vedoucí kateder překontrolují v zda jsou u všech předmětů zajišťovaných katedrou uvedeny
v SISu požadavky ke kontrole studia.
V případě, že školitel (vedoucí) diplomové či bakalářské práce je externista, musí být tato
osoba v SISu zadána jako vedoucí práce. Určený pracovník katedry může být zadán jako
konzultant.
Závěr:

Členové VRS vzali informace na vědomí.

3. Provozní záležitosti
- Odpadní chemické sklo
Proděkan Obšil opětovně upozornil na zjištěné nedostatky, které se vyskytují při třídění
chemických i komunálních odpadů. Odpadní chemické sklo v žádném případě nepatří do
potravinářského (zelený kontejner na zadním dvoře). Nerozlišuje se sklo umyté nebo
viditelně znečištěné od chemikálií. Laboratorní nádobí umyté i nepoužité je stále chemické
sklo. Pokud budeme tuto skutečnost ignorovat, hrozí fakultě vysoké finanční sankce.
Závěr:

Vedoucí kateder zajistí, aby všichni pracovníci kateder, včetně pracovníků
úklidu, respektovali výše uvedené skutečnosti týkající se třídění
komunálního odpadu a zacházení s laboratorními odpady.

- Vestavba na zadním dvoře
V souvislosti s plánovanou přestavbou místností současné Oborové knihovny chemie, která
bude umístěna do vestavby na zadním dvoře, budou původní místnosti knihovny sloužit jako
laboratoře.
Závěr:

Pro věcná jednání s projektantem byli určeni: místnost č. 101 RNDr.
Radomír Čabala, Ph.D., pro místnosti 150 a 149 doc. RNDr. Zuzana
Bosáková, CSc. a prof. RNDr. Eva Tesařová,CSc., pro místnost č. 148B
RNDr. Václav Martínek, Ph.D. Pro místnost č. 148A bude příslušná osoba

navržena do příští SVR, přičemž návrh vzejde z diskuze mezi doc. Němcem
a doc. Roithovou.

4. Různé
- Kapitálový rozpočet
Požadavky a náměty pro stavební investice je třeba předat v nejbližší době paní Skalické.
- Propagace studia chemie
Vedoucí kateder navrhnou jména pracovníků, kteří se mohou podílet na přípravě
propagačních textů s chemickou tématikou.
- Mimořádná aktivita pracovníků děkanátu
V případě požadavků pracovníků kateder na mimořádné práce administrativy, je třeba
informovat vedoucí oddělení.

Závěr:

Členové VRS vzali informace na vědomí.

Příští jednání VRS: 8. 12. 2011
Zapsala: Šperlichová

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

