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Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PROGRES Q46 Chemie  
dne 7. 2. 2019 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 
Hosté: 
 
 

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

1. Kontrola zápisu 
ze zasedání VRS dne 10. 1. 2019 
Usnesení:  Zápis byl schválen jednomyslně. 

 
 

2. Pedagogické záležitosti 
 

- Inovace komisí SZZK bakalářských i magisterských programů/oborů 
Proděkan Němec vyzval garanty a vedoucí kateder, aby zrevidovali stávající komise 
s tím, že doplní seznamy o nové docenty a navrhnou ke schválení další pracovníky 
kateder. Doc. Kubíček rozešle všem zainteresovaným s vysvětlujícím dopisem 
příslušné podklady ze studijního oddělení. Komise SZZK pro bakalářské i navazující 
studium oboru Chemie a fyzika materiálů dosud nebyla vytvořena (dosud nejsou 
studenti v závěrečných ročnících). Doc. Kubíček doporučuje jmenovat do komisí 
většinu habilitovaných pracovníků kateder, kteří jsou na fakultě v aktivním 
zaměstnaneckém poměru. K navrženým nehabilitovaným pracovníkům kateder se bude 
vyjadřovat vědecká rada sekce a vědecká rada fakulty.  

 
Usnesení:  Vedoucí kateder a garanti programů/oborů upraví složení komisí SZZK a  

       zašlou je zpět do 28. 2. 2019 doc. Kubíčkovi. 
 

- Harmonogram SZZK pro bakalářské studium v roce 2019 
 
Doc. Kubíček připraví k vyplnění sdílenou tabulku garantům a vedoucím kateder pro 

SZZK v bakalářském studijním programu na letní semestr akademického roku 2018/19 
s tím, že v jednotlivých dnech se budou konat max. dvě zasedání komisí. 

 
Usnesení:  Vedoucí kateder i garanti programů/oborů upraví ve sdílené tabulce termíny  

       zasedání komisí pro SZZK během dubna t.r. tak, aby termíny nekolidovaly  
       s dalšími aktivitami pracovníků kateder. 

 
 

3. Věda a výzkum 
 

- PROGRES Q46 
      Proděkan Němec vyzval vedoucí kateder, aby zkontrolovali Závěrečnou zprávu za rok  
      2018, kterou jim rozešle. Závěrečná zpráva bude odeslána na RUK do 28.2.2019.  
 

Závěr: Členové VRS vzali požadavek proděkana Němce na vědomí. 
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- Proděkan Němec informoval o nové možnosti při přijímání anglicky mluvících 

doktorských studentů. Studenti se nově mohou přihlašovat také v anglickém studijním 
programu. Připravují se nová pravidla přihlašování do doktorského studia, která budou 
zveřejněna včas před začátkem přijímacího řízení. 
 
Závěr: Členové VRS vzali informaci na vědomí. 

 
 
4. Provozní záležitosti 
 

- Rozdělení státní dotace za výuku na rok 2019 
Proděkan Němec konstatoval, že pracovní skupina doc. Jindřicha připravuje úpravy 
algoritmu rozdělování státní dotace. Výsledky budou vedoucím kateder průběžně 
předkládány k připomínkám. 

 
- Rozvod dusíku  

Proděkan Němec informoval o problémech s hledáním dodavatele pro rozvod dusíku.  
 

- 150. výročí vzniku periodické tabulky prvků 
Proděkan Němec sdělil další informace k instalaci výstavy prvků periodické tabulky a 
interaktivního znázornění periodického systému, které navrhl doc. Martínek. Tato 
instalace bude realizována před posluchárnou CH1. S ohledem na instalaci bude 
přesunuta stávající pamětní deska do dvorany sekce. 

 
- Zpráva z jednání plánování Kampusu Albertov 

Proděkan Němec informoval o jednání v souvislosti s plánováním nového kampusu, ve 
kterém byla řešena kapacita elektronických sítí a datových úložišť. Příslušný projektant 
v nejbližší době osloví vedoucí skupin, kteří budou v nových prostorách pracovat, 
s prosbou o upřesnění potřeb připojení a kapacity úložiště dat.  
Dále informoval o komplikacích zahájení výstavby s ohledem na aktualizaci územního 
plánu hlavního města Prahy. 

 
- Správa budov 

Proděkan Němec informoval o ukončení pracovního poměru (na vlastní žádost) pana 
Viktora Rumpíka, pracovníka provozu sekce, za kterého se intenzivně hledá náhrada.  

       
 Závěr: Členové VRS vzali informace na vědomí. 

 
 
4. Různé 
 

- Fond mobility 
Proděkan Němec oznámil, že sekční termín pro podávání žádostí o využití fondu 
mobility na zimní semestr akademického roku 2019/20 je 13. března 2019. 

 
Závěr: Členové VRS vzali informaci na vědomí. 
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- Vyznamenání 
 

Vedoucí katedry učitelství a didaktiky chemie RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. doporučuje 
nominovat na Cenu Miloslava Petruska za prezentaci v roce 2019 RNDr. Simonu 
Hybelbauerovou, Ph.D., odbornou asistentku katedry učitelství a didaktiky chemie. Dr. 
Hybelbauerová je hlavní nositelkou myšlenky a zároveň hlavní organizátorkou akce 
„Cesta do hlubin chemie“, kde ve spolupráci se zástupci všech kateder chemické sekce 
je každoročně připravován a realizován seminář sloužící jako podpora výuky chemie 
pro středoškolské učitele a jejich nadané žáky. Dále konstatoval, že na podzim roku 
2018 s úspěchem proběhl již čtvrtý ročník této celosekční akce. 

Závěr: Členové VRS nominaci podpořili.  
 

  

Další jednání VRS se budou konat 14. 3., 11. 4., 9. 5. a 13. 6. 2019.   
 
 
Zapsala: Šperlichová         Schválil: prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


