Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PROGRES Q46 Chemie
dne 9. 5. 2019
Přítomni:

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

Omluveni:

prof. Hodek, prof. Ježek, doc. Nesměrák

1. Kontrola zápisu
ze zasedání VRS dne 11. 4. 2019
Usnesení: Zápis byl schválen jednomyslně.

2. Pedagogické záležitosti
Přijímací řízení do bakalářského studia
Proděkanka Martínková předala vedoucím kateder a garantům bakalářského studia
chemických oborů rozbor vypracovaný studijním oddělením a podala k němu vysvětlení.
Materiál obsahuje přehled přijatých, ale nezapsaných uchazečů na fakultu za posledních pět
let a údaj, kam se tito uchazeči zapsali (zda na jiný obor PřF UK neb na jinou fakultu UK).
Z materiálu je patrné, které obory si vzájemně konkurují. Po další diskusi členové VR navrhli
přijmout opatření, která byla chemickou sekcí v minulosti již realizována, s cílem motivovat
přijaté uchazeče k zápisu na fakultě. Vybraní nejlepší přijatí uchazeči dostanou s oznámením
o přijetí ještě osobní dopis, který by mohl přispět k jejich rozhodnutí zapsat se na naši fakultu.
Příprava motivačního dopisu a jeho obsah bude v kompetenci daných garantů bakalářských
studijních oborů (programů).
Usnesení: VRS doporučuje, po dohodě s garanty jednotlivých bakalářských oborů,
poslat přijatým uchazečům o studium chemických oborů motivační dopis se
zdůrazněním možností, které budou mít v průběhu studia, jako je participace na řešení
důležitých vědeckých problémů, možnosti využívání špičkové přístrojové techniky,
možnost získat prospěchové nebo motivační stipendium, podíl na řešení významných
projektů atd.
Přijímací zkoušky do doktorského studia
Proděkanka Martínková podala další informace k přijímání cizinců do doktorských studijních
programů v anglickém jazyce, kteří nově budou moci dostávat stipendium a prostředky na něj
budou zajišťovány i rezervním fondem UK. Tato skutečnost bude zohledněna ve změně
přílohy č. 2 statutu Univerzity Karlovy.
Anketa hodnocení výuky
Proděkanka Martínková zdůraznila potřebu organizace ankety k hodnocení výuky, která je
jako zpětná vazba, podmínkou institucionální akreditace oblastí vzdělávání fakulty.
1

Konstatovala, že anketa je elektronická a účast studentů v anketě se pohybuje pouze kolem
20%. Požádala vedoucí kateder a vyučující, aby vyzvali své studenty k účasti na anketě.
Protokoly o SZZK
Proděkanka Martínková požádala vedoucí kateder a garanty oborů, aby pro urychlení
administrace protokolů preferovali osobní předávání protokolů o SZZK na studijní oddělení
před využitím vnitrofakultní pošty.
Termíny bakalářských SZZK
Doc. Kubíček informoval o sdílené tabulce pro garanty bakalářských studijních oborů
(programů) s termíny zasedání zkušebních komisí. Garanti doplní termíny a požadavky na
odbornost členů komisí. Tabulka bude předána tajemníkům jednotlivých komisí k doplnění
konkrétních členů. Tímto opařením se předchází kumulaci termínů zasedání komisí a
podporuje se snadnější výběr členů komisí.
Program STARS
Proděkan Němec sdělil, že se uvolnily podporované projekty původně alokované na katedry
biochemie a organické chemie. Po diskusi VRS bylo rozhodnuto, že uvolněná podpora pro
projekty STARS bude využita v rámci projektů podaných katedrami analytické chemie a
fyzikální a makromolekulární chemie.
Závěr: Členové VRS berou informace na vědomí.

3. Věda a výzkum
Nominace do komisí GA UK
Doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc., členka komise Grantové agentury Univerzity Karlovy,
navrhla nominovat do GA UK Mgr. Magdalénu Hromadovou, Ph.D., vědeckou pracovnici
ÚFCH J. Heyrovského AV ČR. Do 20. 5. by bylo vhodné navrhnout ještě jednoho kandidáta.
Závěr: Členové VRS s návrhem souhlasí a podají doc. Bosákové případné návrhy na
dalšího kandidáta.
Propagace výzkumných skupin
Proděkan Němec vyzval vedoucí kateder k návrhu do portálu CZELO věnovaného propagaci
aktivit spojených s vědeckou činností výzkumných skupin. Návrhy na zařazení dalšího týmu
do portálu CZELO je třeba poslat prod. Soukupovi a v kopii prod. Němcovi.
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Ročenka PřF UK za rok 2018
Do textu ročenky budou tradičně zahrnuty vědecké výstupy za uplynulý rok. Proděkan Němec
vyzývá vedoucí kateder k zaslání návrhů, ze kterých bude vybráno 10 nejdůležitějších.
Publikace k 100. výročí založení fakulty
Chemická sekce má v publikaci alokováno 15 stran textu. Prod. Němec vyzval vedoucí
kateder k přípravě potřebných textů za jednotlivá pracoviště.
Nominace na aktuální ceny
Proděkan Němec připomněl vedoucím kateder další termíny nominací na květnové ceny
(Hlávkova cena a Cena MŠMT).
Závěr: Členové VRS berou informace na vědomí.

4. Provozní záležitosti
Finalizace rozdělení finančních prostředků na rok 2019
Proděkan Němec sdělil, že se finalizuje rozdělování státní dotace na vědu i výuku, přičemž
pro výpočet pedagogického výkonu v Bc. stupni byl využit upravený algoritmus, zpracovaný
pracovní skupinou vedenou doc. Jindřichem. Do algoritmu pro rozdělení prostředků za
vědeckou činnost (tok 255) bylo nově zakomponováno kritérium zahrnující publikační
výstupy za posledních pět let (uvažovány jsou pouze publikace v Q1 a Q2 s diferencovanou
váhou). Stejné kritérium bylo využito i při rozdělování výkonové části dotace na výuku (tok
110).
Rozvod dusíku
Proděkan Němec informoval o vývoji jednání pro získání potenciálního dodavatele pro
rozvod dusíku. Stále probíhají diskuze o technickém řešení a cenové nabídce kapalného
média.
Instalace záplavových čidel
Podle sdělení Veroniky Skalické dne 24. 4. 2019 proběhla instalace záplavových čidel a od
této doby jsou čidla plně funkční a zaznamenávají přítomnost kapalné vody v místnostech.
V současné době probíhá měsíční zkušební doba, po kterou je možné sdělovat své připomínky
k instalaci čidel. Paní Skalická požádala o proškolení uklízeček na katedrách, aby před
zahájením úklidu na mokro, byla čidla v místnosti dočasně odpojena na vrátnici Hlavova 8,
což zajistí službu konající vrátný. Po ukončení úklidu a dostatečném vyschnutí podlahy je
třeba vrátného požádat o jejich zpětné aktivování. Při poplachu, tj. aktivaci čidla, bude zaslána
vytipovaným zaměstnancům sekce SMS zpráva o vzniklé události s lokalizací konkrétní
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místnosti a čísla čidla. Na tuto zprávu není třeba reagovat, nicméně je možné se informovat u
vrátného budovy Hlavova 8, na tel. č. 420 736 719 953 nebo 221 951 186. Vrátný podá
informaci, zda se jedná o planý poplach nebo zda opravdu došlo k nehodě. Paní Skalická
spolu s referentem bezpečnosti práce rozešle vedoucím kateder přehled o instalaci
jednotlivých čidel na katedrách.
Čistírna odpadních vod
V poslední době dochází ke stížnostem na zápach vycházející z ventilace chemické čističky
odpadních vod, které ústí do ulice Votočkovy. Proto je třeba znovu poučit na katedrách
všechny studenty i zaměstnance o následujících pravidlech na využívání tohoto zařízení, která
jsou obsahem obecného nařízení o zacházení s odpady v budově chemických kateder.
Do chemické kanalizace nelze vylévat:
- sloučeniny těžkých kovů
- karcinogeny a jedy
- organická a anorganická rozpouštědla
- sloučeniny reagující bouřlivě s vodou
- sloučeniny s odpuzujícím zápachem
- rtuť
- kyanidy
- rozpustné organické sloučeniny
- velká kvanta detergentů
Tyto látky je nezbytné předat k likvidaci firmě k tomu určené, v současné době firmě BIOSYSTEM s kontaktní osobou paní Annou Ammerovou, laborantkou katedry biochemie.
Do chemické kanalizace mohou být vylévány velmi zředěné:
- rozpustné anorganické soli
- anorganické kyseliny
- anorganické zásady

Vedoucí kateder budou znovu informovat v tomto smyslu všechny pracovníky i studenty.
Provozní oddělení sekce dále zajistí u servisní firmy instalaci dalšího filtru pohlcujícího
zápachy.
Závěr: Členové VRS vzali informace na vědomí.

5. Zprávy z jednání KD
Proděkan Němec informoval o vybraných bodech projednávaných na KD:
-

možnost používat elektronické cestovní příkazy (v testovacím stavu – proběhne školení
pracovníků);
přihlášky do ERC grantů - povinnost žadatele předem projednat svůj záměr s vedoucím
příslušné katedry a proděkanem sekce;
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-

možnost nominovat vhodné adepty na čestné doktoráty Univerzity Karlovy;
akce „Noc vědců“ se uskuteční 27. 9. 2019 v budově chemie.

Závěr: Členové VRS vzali informace na vědomí.

Další jednání VRS se bude konat 13. 6. 2019.
Zapsala: Šperlichová

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

5

