Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PRVOUK
P42 Chemie dne 15. 1. 2015
Přítomni:

doc. Obšil, doc. Coufal, doc. Šulc, prof. Hudeček, doc. Martínková,
doc. Němec, prof. Zima, dr. Kotvalt, prof. Roithová, doc. Kotek,

Omluveni:

prof. Čtrnáctová, prof. Nachtigall,

Hosté:

prof. Vohlídal, dr. Šmejkal

1. Kontrola zápisu
ze zasedání VRS dne 4. 12. 2014:
Usnesení: Zápis byl schválen jednomyslně.

2. Pedagogické záležitosti
- Anketa hodnocení pedagogů studenty
Proděkan Obšil požádal vedoucí kateder o písemné vyjádření k výsledkům ankety
hodnocení pedagogů studenty za letní semestr 2013/14. Vyjádření vedoucích kateder
k přijatým opatřením bude projednáváno AS fakulty.
Usnesení: Vedoucí kateder předají proděkanovi elektronicky požadovaný písemný
materiál do 10. 2. 2015.

- Dohoda o spolupráci mezi PřF UK a FJFI ČVUT
Proděkan Obšil informoval o návrhu připravované dohody o spolupráci mezi FJFI
ČVUT a PřF UK v Praze při zajišťování výuky. Proděkanka pro studijní záležitosti doc.
Martínková doplnila další podrobnosti k připravované dohodě. Sdělila, že dohoda bude
obsahovat kalkulaci praktik pro studenty FJFI (praktika budou vždy zpoplatněna podle
aktuálního počtu studentů) a cvičení, která budou také zpoplatněna, pokud bude muset být
vytvořena paralelka za účelem výuky studentů FJFI ČVUT. Pokud se studenti FJFI zúčastní
přednášek, které by i tak byly konány pro naše studenty, náklady se FJFI nebudou účtovat.
Příslušní pedagogové budou odměňováni v rámci DPP pouze za zkoušení těchto studentů
FJFI. Výpočet nákladů na praktickou výuku studentů FJFI zpracovali doc. Kubíček, Ing.
Lorenc, RNDr. Ušelová a RNDr. Hraníček a navrhli kalkulaci nákladů s ohledem na
náročnost materiálně-technického vybavení a na požadavky na obsluhující personál
praktických cvičení na jednotlivých katedrách. Vedoucí kateder upřesnili a schválili
předloženou kalkulaci.
V návrhu dohody bude nabídka volitelných předmětů (včetně praktik) pro naše studenty, které
vyučuje FJFI. Účast studentů PřF UK na přednáškách FJFI nebude účtovat. Pouze v případě
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většího množství studentů lze řešit odměnu za jejich zkoušení např. dohodou o provedení
práce. V návrhu dohody jsou rovněž uvedeny ceny praktik z jaderné chemie realizované na
FJFI. V pravomoci garantů jednotlivých studijních oborů bude doporučit (schválit) tyto
předměty konkrétním studentům, pro něž budou předměty vyučované na FJFI vhodné pro
jejich odbornou profilaci.
Usnesení: Členové VRS schválili předložený návrh jednomyslně.

4. Věda a výzkum
-

Návrh na doplnění Oborové rady a komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby
disertačních prací v doktorském studijním programu Organická chemie

Oborová rada doktorského studijního programu Organická chemie a její předseda
prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. navrhují doplnit Oborovou radu a dosavadní zkušební
komisi pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací doktorského studijního
programu Organická chemie o prof. Ing. Pavla Kočovského, DSc., FRSE, pracovníka Katedry
organické chemie.
Usnesení: Předložený návrh byl schválen jednomyslně.
-

Hodnocení programu PRVOUK za rok 2014
Proděkan Obšil sdělil, že termín pro podání závěrečné zprávy o řešení programu
PRVOUK za rok 2014 je 26. 2. 2015. Upozornil, že je třeba, aby publikace, které byly
vytvořeny s podporou tohoto programu měly v OBD poděkování programu.
-

Vlajkové výzkumné týmy
Proděkan Obšil seznámil členy VRS s dopisem prorektora Konvalinky, který vyzval
fakulty ke jmenování excelentních výzkumných týmů. Sekce chemie navrhne dva týmy.
V první fázi bude nutné vytvořit stručnou anotaci odborného zaměření navržených týmů.
-

Cena Bedřicha Hrozného
Proděkan Obšil informoval VRS o jednání KD ohledně nominace na Cenu Bedřicha
Hrozného za tvůrčí počin.
-

STARS
Proděkan Obšil tlumočil prosbu děkana fakulty propagovat program STARS mezi
zahraničními spolupracovníky.

-

Visiting professor
Je třeba informovat zahraniční oddělení fakulty o všech návštěvách zahraničních hostů,
trvajících déle než 1 měsíc. Ve vhodných případech lze pro přijíždějícího hosta zažádat o
statut „Visiting professor“. Informace sleduje a hodnotí RUK.
-

RIV body
Proděkan Obšil seznámil SVR s výsledky metodiky H13. Detailní tabulka bude
poskytnuta vedoucím pracovišť během 2-3 týdnů.
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Závěr: Členové VRS vzali informace na vědomí.

5. Provozní záležitosti
Sdělení proděkana:
- Výstavba nové knihovny byla dočasně zastavena, z důvodu nutnosti zabezpečit základy části
stávající budovy.
- Podle sdělení OSBI byla zahájena práce na přípravu dokumentace pro vypsání soutěže na
dodavatele půdní vestavby.
- Proděkan Obšil informoval o přípravě kapitálového rozpočtu na rok 2015.
Závěr: Členové VRS berou informace na vědomí.

6. Různé
- Výběrové řízení – jarní kolo
Podle sdělení zaměstnaneckého oddělení bude 10. 3. 2015 v Lidových novinách
zveřejněn hromadný inzerát na místa, kde pracovníkům končí pracovní smlouvy mezi 1. 7. a
30. 11. 2015. Podklady pro inzerát požaduje zaměstnanecké odd. 13. 2. 2015.
Požadavky do inzerátu předloží vedoucí kateder na sekci ve sdíleném dokumentu do 6. 2.
2015.
Závěr:

Členové VRS vzali informace na vědomí.

-

Knihovna chemické sekce
Proděkan Obšil informoval členy VRS o změně na pozici vedoucí knihovny chemie.
Místo Mgr. Jany Zimové, která požádala k 1. 1. 2015 o snížení pracovního úvazku, vykonává
od stejného data tuto funkci Mgr. Alexandra Vančurová. Dále sdělil, že nová vedoucí
knihovny nabízí studentům 1. – 3. ročníků kurz s názvem „Používání elektronických
informačních zdrojů“. Na návrh prof. Roithové bude uvedený kurz zařazen v rámci programu
Bakalář plus.
Závěr:

Členové VRS s návrhem souhlasí.

-

Náklady na pronájem tlakových lahví
Vedoucí kateder diskutovali o možnosti změny nájemce tlakových lahví. Proděkan Obšil
projedná možnost změny pronajímatele s pracovníkem skladového hospodářství V. Hoškem.

Další jednání VRS: 12. 2. 2015, další pak 12. 3., 16. 4. 14. 5. a 11. 6. 2015.

Zapsala: Šperlichová

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