Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PROGRES Q46 Chemie
dne 8. 11. 2018

Omluveni:

Prof. Němec, doc. Bosáková, doc. Ježek, doc. Jindřich, doc. Martínková,
prof. Nachtigall, dr. Šmejkal, prof. Štěpnička, doc. Veselý, doc. Kubíček,
prof. Obšil,
prof. Hodek, doc. Nesměrák

Hosté:

Mgr. Alexandra Vančurová, RNDr. Pavel Teplý

Přítomni:

1. Kontrola zápisu
ze zasedání VRS dne 11. 10. 2018
Usnesení: Zápis byl schválen jednomyslně.

2. Pedagogické záležitosti
-

Cesta do hlubin chemie

Proděkan Němec pozitivně zhodnotil akci pořádanou chemickou sekcí pro studenty a
pedagogy středních škol a vyslovil jménem vedení chemické sekce poděkování hlavní
koordinátorce dvoudenního programu RNDr. Simoně Hybelbauerové, Ph.D., odborné
asistentce katedry učitelství a didaktiky chemie a všem studentům a pracovníkům sekce, kteří
se na průběhu podíleli.
-

Den otevřených dveří pro akad. rok 2019/20

Pozvaní Mgr. Alexandra Vančurová, vedoucí oborové knihovny chemie a RNDr. Pavel
Teplý, Ph.D. odborný asistent katedry učitelství a didaktiky chemie seznámili členy VRS s
harmonogramem DOD, který se uskuteční na fakultě ve dnech 18. (pátek) a 19. (sobota) ledna
2019. Vedoucím kateder byl předán přehled plánovaného programu akce včetně nejbližších
úkolů.
Závěrem proděkan Němec doporučil věnovat pozornost zvláště sobotnímu programu, kdy
podle zkušeností z minulého roku, přijeli serióznější zájemci o studium na naší fakultě.
Závěr: Členové VRS (vedoucí kateder i přítomní garanti bakalářských studijních
programů) vzali úkoly na vědomí.
-

Návrh na jmenování dalšího předsedy komise pro SZZK a rigorózní zkoušky
navazujícího magisterského studijního oboru Makromolekulární chemie.

Garant navazujícího magisterského studijního oboru Makromolekulární chemie doc.
RNDr. Jan Sedláček, Dr. navrhuje jmenovat do komise pro SZZK a rigorózní zkoušky jako
dalšího předsedu doc. RNDr. Pavla Matějíčka, Ph.D., který je členem této komise.
Usnesení: Předložený návrh byl schválen jednomyslně.
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3. Věda a výzkum
Akreditace habilitačního a jmenovacího řízení
Proděkanka Martínková sdělila, že v roce 2019 bude probíhat akreditace oborů
Didaktika chemie a Makromolekulární chemie. Ostatní obory budou následovat v dalších
letech.
-

Akreditace doktorského studia
Problematika byla přítomnými členy VRS široce diskutována i s ohledem na možnost
společné akreditace s ústavy AV ČR.
-

Usnesení: Členové VRS se shodli na závěru, že jen u programů, kde většina studentů
doktorského studia svoji disertační práci realizuje na ústavu AV ČR, je
smysluplné uvažovat o společné akreditaci.
Čerpání projektu UNCE
Prof. Štěpnička upozornil, že v příštím roce dojde k některým změnám v čerpání
finančních prostředků, přidělovaných na tento projekt.

-

150. výročí vzniku periodické tabulky prvků
Členové VRS diskutovali formu zapojení Chemické sekce do oslav tohoto jubilea
v roce 2019.

-

Výzvy OPVVV - ESFII a ERDFII
Uchazeči o účast v těchto projektech koordinovaných na úrovni UK dostanou
konkrétní podněty a připomínky z oddělení projektového řízení

-

4. Provozní záležitosti
Rozvod dusíku
Členové VRS diskutovali poslední nabídku potencionálního dodavatele kapalného a
plynného dusíku s ohledem na požadavky jednotlivých pracovišť.

-

Usnesení: Členové VRS doporučují, aby každá katedra delegovala do pracovní skupiny
vedené prod. Němcem informovaného zástupce pro nalezení optimální
varianty.
-

Kapitálový rozpočet na rok 2019

Proděkan Němec vyzval vedoucí kateder, aby do 1. 12. 2018 sdělili písemně své
požadavky na příští kalendářní rok.
-

Změny algoritmu rozdělování finančních prostředků ze státní dotace
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Proděkan Němec požádal vedoucí kateder o delegování zástupce za jednotlivé katedry
do pracovní skupiny, která se bude s předstihem zabývat návrhem aktualizace algoritmu
pro rozpočet na rok 2019.
-

Zprávy z jednání kolegia děkana

Prod. Němec informoval VRS o aktuálních otázkách řešených na KD – jednalo se
především o informace spojené s volbami do AS fakulty a univerzity, zahraničními
výjezdy studentů, řešení projektů GAUK, projektech na další hostující profesory,
nominace do panelů pro UK a otázkou délky dovolené pro neakademické pracovníky.
Prod. Němec také tlumočil výzvu k nominování významných spolupracovníků kateder
sekce ze zahraničí na medaile UK.

Příští jednání VRS se bude konat 13. 12. 2018. (další termín v zimním semestru je 10. 1.
2019)
Zapsala: Šperlichová

Schválil: prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
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