Zápis ze zasedání VR chemické sekce
a rady programu PROGRES Q46 Chemie
dne 11. 3. 2021
Přítomni:

on-line: Prof. Němec, prof. Bosáková, prof. Hodek, doc. Jindřich,
prof. Obšil, dr. Teplý, prof. Čejka, prof. Štěpnička, dr. Kotvalt,
doc. Šmejkal, doc. Veselý, doc. Nesměrák, doc. Martínková

Omluveni:

1. Připomínky k zápisu VRS ze dne 11. 2. 2021
Usnesení: Zápis byl schválen jednomyslně.

2. Aktuálních opatření k provozu fakulty a testování zaměstnanců.
Proděkan Němec seznámil členy VRS s aktuálními opatřeními, týkajícími se
provozu fakulty a testování zaměstnanců v době nouzového stavu. Rekapituloval
informace a závazné pokyny uvedené na webu fakulty – viz:
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/koronavirus-odkazy-na-oficialnizdroje-informaci-a-zavazne-pokyny
Závěr: Členové VRS vzali informace na vědomí.

3. Zahájení jmenovacího řízení
‒

Návrh na složení komise ke jmenování doc. RNDr. Jiřího Vondráška, CSc.,
docenta v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i..

Předseda komise:
prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.,

KFMCh, PřF UK

Členové komise:
prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.,
prof. RNDr. Petr Bouř, CSc.,
prof. Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc.,
prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.,

Ústav fyzikální chemie, VŠCHT Praha
ÚOCHB AV ČR
BTÚ AV ČR
CEITEC, MU Brno

Usnesení: Členové VRS schválili návrh jednomyslně.

4. Studijní záležitosti
‒

Termíny státních závěrečných bakalářských a magisterských zkoušek

Proděkan Němec informoval, že rozešle všem garantům stávající termíny státních
závěrečných zkoušek ke kontrole a ke zvážení případného posunutí termínů.
Zároveň požádal o sjednocení zkouškových termínů na chemické sekci, v případě
posunutí těchto termínů.
Závěr: Členové VRS vzali informace na vědomí.

‒

Návrh na jmenování doc. RNDr. Vlastimila Vyskočila, Ph.D. garantem
magisterského studijního oboru Analytická chemie a navazujícího
magisterského studijního programu Analytická chemie.

Chemická sekce navrhuje, aby funkci garanta oboru Analytická chemie,
akreditovaného na dostudování, a garanta navazujícího magisterského studijního
programu Analytická chemie, od nového akademického roku 2021/2022 vykonával
doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D., za odcházejícího současného garanta
doc. RNDr. Ivana Jelínka, CSc..
Usnesení: Členové VRS schválili návrh jednomyslně.

‒

Návrh na změnu ve složení komise pro SZZK, SRZK a obhajoby prací
pro magisterský studijní obor Analytická chemie a navazující
magisterský studijní program Analytická chemie.

Garant magisterského studijního oboru Analytická chemie a navazujícího
magisterského studijního programu Analytická chemie doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc.,
navrhuje jmenovat od 1. 10. 2021 nového předsedu komise pro SZZK, SRZK
a obhajoby prací:
Doc. RNDr. Vlastimila Vyskočila, Ph.D.

katedra analytické chemie

Usnesení: Členové VRS schválili návrh jednomyslně.

‒

Návrh na jmenování nehabilitovaného školitele doktorských studentů
doktorského studijního programu Modelování chemických vlastností
nano- a biostruktur.

Garant doktorského studijního programu Modelování chemických vlastností nanoa biostruktur prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D., navrhuje jmenovat následujícího
nehabilitovaného školitele doktorských studentů:
Christopher James Heard, Ph.D.

PřF UK, Katedra fyzikální
a makromolekulární chemie

Usnesení: Členové VRS schválili návrh jednomyslně.

‒

Žádost o revizi komisí SZZK a SRZK nově akreditovaných studijních
programů

Proděkan Němec připomněl nutnost kontroly a případné úpravy komisí státních
závěrečných zkoušek v nově akreditovaných bakalářských a navazujících
magisterských studijních programech a v rigorózním řízení. Garanti programů byli již
informováni studijním proděkanem.
Harmonogram revize a schvalování komisí:
Do 31. 3. 2021 – garanti studijních programů revidují složení stávajících komisí
a předloží návrh k projednání sekční VR na dubnové zasedání.
Duben 2021 – projednání návrhů složení komisí v sekční VR a předložení návrhů
VRF na květnové zasedání.
Květen 2021 – projednání návrhů na zasedání VRF, jmenování členů komisí
a doplnění předsedů a členů komisí do SIS (zajistí studijní oddělení).
‒

Doc. Martínková upozornila členy VRS na on-line schůzku ohledně přípravy
„Karolínky“, která se bude konat 25. 3. 2021 v 15:00 hod a kde na programu
budou i otázky revizí komisí.

‒ Průběh přijímacích řízení
Proděkanka Martínková informovala členy VRS o přijímacích zkouškách –
pro letošní přijímací zkoušky do navazujících magisterských a doktorských
studijních programů chemické sekce je možností ponechat předmět zkoušky a jen
změnit formu z pohovoru prezenčního na distanční. Informovala, že ještě není
rozhodnuto o průběhu letošních bakalářských přijímacích zkoušek. Doporučila
zvážit, zda stejně jako loni neakceptují garanti chemických SP zrušení písemných
prezenčních zkoušek. Informovala také o přijímacích zkouškách na DSP II. Zájem
o přijímací řízení DSP II potvrdila zatím katedra anorganické chemie a KFMCH.
Termín pro podání přihlášek je do 15. 12. 2021. Úspěšní uchazeči tak budou mít
více času na získání nostrifikace svého zahraničního VŠ vzdělání. Uchazeči jsou
pak zapsání ke studiu k 1. 3. 2021.
‒ Projekty STARS
Proděkan Němec informoval o diskuzi na KD s ohledem na přijímací řízení DSP II
a projekty STARS. V současnosti se soutěž STARS týká pouze studentů, kteří se
přihlašují v řádném přijímacím termínu k PhD studiu. Následná diskuze potvrdila
aktuální stanovisko VRS – tj. ponechat stávající způsob soutěže STARS a její
propojení s řádným termínem.
‒ Atestační řízení za rok 2021
Proděkan Němec informoval o průběhu atestačních řízení na rok 2021 a o způsobu
distribuce výsledku VED a PED. Výsledky PED budou rozeslány souhrnně
vedoucím kateder, kteří je zkontrolují a dále předají jednotlivým zaměstnancům
ke kontrole a případnému vyjádření směrovanému prod. Němcovi.
Závěr: Členové VRS vzali informace na vědomí.

5. Věda a výzkum
‒

Proděkan Němec informoval o udělení medaile PřF UK prof. Procházkovi
z KFMCH.

‒

Členové VRS byli informováni o nominaci prof. RNDr. Zuzany Bosákové, CSc.
do Vědecké rady botanické zahrady.

Závěr: Členové VRS vzali informace na vědomí.

6. Provozní záležitosti
‒

Výměna příspěvku z neinvestičních na investiční prostředky z toku 110
Členové VRS byli informováni o tom, že v případě zájmu o výměnu příspěvku
z neinvestičních na investiční prostředky z toku 110, mohou podat žádost
do 24. 3. 2021 do 12 hodin ing. Chalupové.

‒

Knihovna chemie
Proděkan Němec požádal vedoucí kateder o vyjádření názoru k možnosti
vázání závěrečných prací jako další servisní činnosti knihovny chemie
od letního semestru 2020/2021. Po krátké diskuzi bylo rozhodnuto, že bude
dále prověřována reálnost poskytování této služby.

‒

Zprávy z Přírodovědeckého newsletteru
Proděkan Němec upozornil na vydání březnového čísla Přírodovědeckého
newsletteru. Vyzdvihl zvláště informace ohledně pandemických omezení,
aktuálních ocenění a nominací na ceny.

Závěr: Členové VRS vzali informace na vědomí.

7. Zprávy z KD
‒

Proděkan Němec informoval o aktuálních úpravách při vypisovaní VZ.

‒

Proděkan Němec informoval o úpravě formuláře zápisu z obhajoby
disertační práce, kde nově lze označit práce, které mohou být dále posuzovány
pro ocenění „cum laude“.

‒

Proděkan Němec informoval o průběhu přípravy programu Cooperatio.
Proděkan požádal i o zamyšlení se nad funkcí koordinátora programu, který
bude v kontaktu se všemi zúčastněnými fakultami.

Závěr: Členové VRS vzali informace na vědomí

8. Různé
‒

Termín pro VŘ a hodnotící pohovory
Termín uveřejnění inzerátu je od 1. 3. do 31. 3. 2021.
Termín VŘ a hodnotících pohovorů je čtvrtek 22. 4. 2021.

‒

Fond mobility
Sekční termín – 12. 3. 2021
Fakultní termín – 19. 3. 2021

‒

Nominace na cenu Neuron
Na cenu Neuron byla nominace z loňského roku (prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc. –
přínos světové vědě; Dr. rer. nat. Mgr. Dominika Zákutná a Mariya
V. Shamzy, Ph.D. – cena pro mladé nadějné vědce), kdy soutěž nebyla
vypsána, rozšířena o nominace za KFMCH na Cenu pro mladé nadějné vědce:
dr. Christopher Heard
dr. Michal Mazur

Závěr: Členové VRS vzali informace na vědomí.

Další jednání VRS se bude konat 8. 4. 2021.

Zapsala: Ladislava Dvořáčková

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

