Zápis ze zasedání VR chemické sekce
a rady programu PROGRES Q46 Chemie
dne 14. 10. 2021
Přítomni:

prof. Němec, prof. Bosáková, prof. Hodek, doc. Jindřich, dr. Teplý,
prof. Čejka, prof. Štěpnička, prof. Obšil, doc. Šmejkal, doc. Veselý,
dr. Kotvalt, doc. Martínková, doc. Nesměrák

Omluveni:

–

1. Připomínky k zápisu VRS ze dne 10. 6. 2021
Usnesení: Zápis byl schválen jednomyslně.

2. Stanovisko VRS k hlasování per rollam
V souladu s ustanovením čl. 2 odst. 10 Jednacího řádu Vědecké rady UK PřF
(dále jen „VRF“) byla dne 31. 8. 2021 z rozhodnutí proděkana rozeslána členům VRS
k posouzení písemnou cestou (per rollam) následující žádost, k jejímuž projednání
nebylo účelné svolávat zasedání VRS:
Schválení návrhu na složení habilitační komise ke jmenování RNDr. Jiřího
Míška, Ph.D., odborného asistenta na katedře organické chemie, docentem pro obor
Organická chemie
Předseda:
Prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
Členové:
Prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc.
Prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.
Prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D.
Prof. RNDr. Jiří Damborský, Ph.D.

PřF UK, Praha
Univerzita Pardubice,
Fakulta chemicko-technologická
Farmaceutická fakulta UK,
Hradec Králové
VŠCHT, Praha
Ústav organické chemie
PřF MU, Brno
RECETOX

Členové VRS k uvedenému návrhu zaslaného per rollam písemně sdělili, zda s návrhem
souhlasí či nesouhlasí. Pro návrh se ve stanovené lhůtě (31. 8. – 7. 9. 2021) vyslovilo
12 členů VRS s právem hlasovat. Poslední hlas byl zaznamenán dne 2. 9. 2021.
Podle čl. 2 odst. 12 Jednacího řádu Vědecké rady UK PřF se považuje návrh
posuzovaný per rollam za schválený, jestliže s ním explicitně vyslovila souhlas
nadpoloviční většina všech řádných členů VRS. Návrh byl tedy schválen, protože svůj
souhlas s ním vyslovilo všech 12 členů VRS s právem hlasovat.
Usnesení: Členové VRS hlasování per rollam schválili jednomyslně.

3. Studijní záležitosti
‒

Návrh na složení habilitační komise ke jmenování RNDr. Petera
Košovana, Ph.D., odborného asistenta na katedře fyzikální a makromolekulární chemie, docentem pro obor Fyzikální chemie

Předseda:
Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.

PřF UK, Praha

Členové:
Prof. Mgr. Pavel Jungwirth, DrSc.
Prof. RNDr. Jiří Kolafa, CSc.
Prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc.
RNDr. Petr Štěpánek, DrSc.

ÚOCHB AV ČR, v.v.i., Praha
VŠCHT, Praha
PřF UJEP, Ústí nad Labem
ÚMCH AV ČR, v.v.i., Praha

Usnesení: Členové VRS schválili návrh jednomyslně.

‒

Návrh na složení habilitační komise ke jmenování PhDr. Martina Ruska,
Ph.D., odborného asistenta katedry chemie a didaktiky chemie Pedagogické
fakulty Univerzity Karlovy, docentem pro obor Didaktika chemie

Předseda komise:
Prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc., PřF UK Praha
Členové komise:
Doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Doc. Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc.
Doc. RNDr. Lubomír Svoboda, Ph.D.

PřF UK, Praha
Ostravská univerzita, PřF
ÚMCH AV ČR, Praha
Jihočeská Univerzita, České Budějovic

Usnesení: Členové VRS schválili návrh jednomyslně.

‒

Návrh na složení habilitační komise ke jmenování RNDr. Milady Teplé,
Ph.D., odborné asistentky na katedře učitelství a didaktiky chemie,
docentkou pro obor Didaktika chemie

Předseda komise:
Prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc., PřF UK Praha
Členové komise:
Doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
Doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.
Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Doc. Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc.

PřF UK, Praha
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Ostravská univerzita, PřF
ÚMCH AV ČR, Praha

Usnesení: Členové VRS schválili návrh jednomyslně.

‒

Návrh na jmenování nehabilitovaného školitele doktorských studentů
doktorského studijního programu Makromolekulární chemie

Garant doktorského studijního programu Makromolekulární chemie doc. RNDr. Jan
Sedláček, Dr., navrhuje jmenovat následující nehabilitované školitele doktorských
studentů:
Vitalii Patsula, Ph.D.
Eliezer Jäger, Ph.D.

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha

Usnesení: Členové VRS schválili návrh jednomyslně.

‒

Návrh na jmenování nehabilitovaných školitelů doktorských studentů
doktorského studijního programu Analytická chemie.

Garant doktorského studijního programu Analytická chemie Prof. RNDr. Jiří Zima,
CSc., navrhuje jmenovat následující nehabilitované školitele doktorských studentů:
RNDr. Zdeněk Kameník, Ph.D.
RNDr. Jakub Širc, Ph.D.

Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha

Usnesení: Členové VRS schválili návrh jednomyslně.

4. Věda a výzkum
‒ Nominace publikací do modulu M17+
Prof. Němec informoval o zařazených nominovaných publikací do modulu M17+.
Na toto téma proběhla krátká diskuze.
‒ Program Cooperatio
Prof. Němec informoval o přípravě programu Cooperatio, který je zahajován
od 1. ledna 2022. Informoval vedoucí kateder, že do konce října musí chemická
sekce odeslat na RUK text pro část 1 definovanou v dopise pror. Konvalinky
a požádal vedoucí kateder o zaslání tohoto textů za jednotlivé katedry
do 24. 10. 2021.
Závěr: Členové VRS vzali informace na vědomí

5. Provozní záležitosti
‒ Informace o probíhajících stavbách
Proděkan informoval o probíhající výstavbě vestavby ve dvoře. Proděkan vyzval
vedoucí kateder k zamyšlení nad možnostmi využití těchto místností. Na toto téma
proběhla krátká diskuze.
‒ Výstavba Kampusu Albertov
Členové VRS byli informováni o plánech výstavby Kampusu Albertov. Stavba
Biocentra byla zařazena do Národního plánu obnovy a pro budovu Globcentra se
budou hledat cesty pro její financování.
‒ Rekonstrukce velkých poslucháren
Proděkan Němec informoval, že došlo k dokončení rekonstrukce Velké geologické
posluchárny. Další velká fakultní rekonstrukce by měla být zaměřena
na posluchárnu CH1 (především řešení vzduchotechniky a osvětlení). Prof. Němec
požádal vedoucí kateder o zamyšlení, co je potřeba v posluchárně CH1 ještě dořešit.
‒ Stanoviště zásobníku na kapalný dusík
Členové VRS byli informováni o vybudování stanoviště pro zásobník na kapalný
dusík a dále byli informováni, že v návaznosti na to bude vypsáno výběrového
řízení na dodavatele technologie a kapalného dusíku.
‒ Rekonstrukce dlažby na chodbách
Proděkan Němec informoval o současných plánech na rekonstrukci dlažby chodeb.
Případná realizace je plánována na léto 2022.
‒ Projekt CUCAM a „velké“ přístroje
S ohledem na skutečnost, že pro projekt CUCAM v roce 2022 skončí fáze přímého
financovaní a přejde do období udržitelnosti, byli členové VRS informováni
o probíhajících jednáních pracovní skupiny připravující funkční model pro období
udržitelnosti. Klíčovou částí infrastruktury projektu je HRTEM, který by dle návrhu
proděkana měl být zařazen do základní infrastruktury chemické sekce. Proděkan
navrhl vytvoření databáze všech dostupných „velkých“ přístrojů a zahájení diskuze
o skupině sdílených technik základní infrastruktury a proporcionalitě jejich
financování. Prof. Němec vyzval vedoucí kateder k vytvoření seznamu stávajících
přístrojů (nad 1 mil. Kč) a definování jejich případné celosekční působnosti.
Doc. Jindřich zahájil krátkou diskuzi o využití Glove-boxu umístěného na katedře
organické chemie.
Závěr: Členové VRS vzali informace na vědomí

6. Zprávy z KD
Proděkan Němec informoval o agendě řešené v rámci KD – konkrétně např.:
‒ Připomněl termíny pro nominace a volby do ASF a ASUK.
‒ Informoval o změně termínu slavnostního poklepání základního kamene
Kampusu Albertov na 18. 10. 2021 v 16:00 hod. a pozval všechny zúčastněné.
‒ Informoval o dokončení Rámcových principů kariérního rozvoje na UK
(„Kariérního řádu UK“) – viz opatření rektora 28/2021.
‒ Proděkan Chromý požádal o rozšířené zasedání s garanty doktorských oborů
v rámci zasedání VRS a poprosil o kontinuální aktualizaci databází komisí.
‒ Problematika úvazků v zahraničí bude v nejbližší době řešena na zasedání
vedoucích pracovišť (Sirius).
‒ Proděkan Němec informoval o blížících se nominacích na fakultní ocenění
a požádal vedoucí kateder o zamyšlení nad případnými nominacemi.
‒ Den otevřených dveří (DOD) se uskuteční ve dnech 14. a 15. 1. 2022, pokud
epidemická situace dovolí. Prof. Němec požádal vedoucího katedry učitelství
a didaktiky chemie o dohled nad přípravou akce.
‒ Vedoucí kateder byli informováni o OD 29/2021 k oceňování oponentních
posudků externích oponentů.
‒ Všichni postdoc pracovníci, musí být přijímáni pouze na základě standardního
výběrového řízení (komisí schválenou VRS).
‒ Na webových stránkách univerzity je nově umístěna videopříručka
pro zahraniční studenty a pracovníky. Dále vzniká příručka zaměstnance PřF
v českém a anglickém jazyce, která bude umístěna na webových stránkách
fakulty.
Závěr: Členové VRS vzali informace na vědomí

7. Různé
Výběrová řízení – podzimní kolo
‒

Sekce chemie
žádá o vypsání výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího katedry
anorganické chemie a pro mimofakultní uchazeče žádá současně i o vypsání
výběrového řízení na obsazení místa akademického pracovníka v oboru
Anorganická chemie se zaměřením na anorganickou chemii.
Předpokládaná doba jmenování do funkce je 1. 4. 2022.
NÁVRH NA SLOŽENÍ KOMISE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:
předseda – proděkan sekce
zástupce katedry

prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc.

další členové

prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří. Ludvík, CSc.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
Ing. Kamil Lang, CSc., DSc.
Ústav anorganické chemie AV ČR, v.i.i.

Hlasování veřejné: Členové VR chemické sekce schválili návrh jednomyslně.

‒

Katedra biochemie
žádá o vypsání výběrového řízení na obsazení pozice akademický pracovník
v oboru Biochemie.
Vědeckovýzkumná práce zaměřená na rostlinnou biochemii a enzymologii.
Dále bude pracovní náplní pedagogická práce se studenty katedry
biochemie, zejména v praktických cvičeních a vedení kvalifikačních prací.
Předpokládaná doba nástupu je 1. 1. 2022.
NÁVRH NA SLOŽENÍ KOMISE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:
předseda – proděkan sekce
zástupce katedry
další členové

prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc.
doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc.

Hlasování veřejné: Členové VR chemické sekce schválili návrh jednomyslně.

‒

Katedra biochemie
žádá o vypsání výběrového řízení na obsazení pozice akademický pracovník
v oboru Biochemie.
Vědeckovýzkumná práce zaměřená na pokusy se zvířaty, práci
s buněčnými liniemi, mikroorganismy a protilátkami. Dále bude pracovní
náplní pedagogická práce se studenty katedry biochemie, zejména
v praktických cvičeních a vedení kvalifikačních prací.
Předpokládaná doba nástupu je 1. 1. 2022.
NÁVRH NA SLOŽENÍ KOMISE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:
předseda – proděkan sekce
zástupce katedry
další členové

prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc.
doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc.

Hlasování veřejné: Členové VR chemické sekce schválili návrh jednomyslně.

‒

Termíny pro podzimní kolo VŘ a hodnotících pohovorů
Termín pro podzimní kolo VŘ a HP – pátek 5. 11. 2021. (9 hodnotících
pohovorů a 3 VŘ).
Požadované podklady pro hodnotící pohovor – přehled publikační
a pedagogické činnosti za poslední 3 roky.

‒ Čerpání nepřímých nákladů v rámci projektu ERDF pro VŠ II na UK
V dubnu byla schválena 3. žádost o platbu v rámci projektu ERDF
a refundované finance byly rozděleny na sekce dle pořízených přístrojů.
Zároveň byly zaslány i finance na nepřímé výdaje. Nepřímé náklady se dají
čerpat např. na služby spojené s projektem, na režie či odměny zaměstnanců
prokazatelně spojených s projektem.
Režijní peníze mohou být vyplaceny pouze na věci spojené s projektem,
na odměny zaměstnancům, kteří připravovali projekt.
Proděkan Němec požádal vedoucí kateder o přípravu podkladů.

‒

Podzimní kolo Fondu mobility
Sekční termín Fondu mobility – 20. 10. 2021
Fakultní termín Fondu mobility – 25. 10. 2021

‒ Ceny podzim 2021

Říjen 2021
‒
‒
‒
‒

cena rektora – Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského
cena rektora – Cena prof. PhDr. Václava Příhody (učitelství)
Mimořádná cena rektora
Bolzanova cena

Termín pro odevzdání podkladů pro nominace 18. 10. 2021 p. Dvořáčkové.
Termín pro odeslání paní Mlynářové 20. 10. 2021.

Listopad 2021
ceny děkana PřF
‒ cena děkana pro absolventy
‒ cena děkana pro mladé vědeckopedagogické pracovníky
Ceny Wernera von Siemens
‒ nejlepší diplomová práce
‒ nejlepší disertační práce
‒ nejvýznamnější výsledek základního výzkumu
‒ nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace
‒ nejlepší pedagogický pracovník
Závěr: Členové VRS vzali informace na vědomí

‒

Stáž ve výzkumné skupině v rámci programu Bakalář +
Členové VRS byli informováni o uveřejnění tématik v rámci webu CŽV

‒

Provoz chemického skladu
Proděkan Němec požádal o dodání dalších podnětů od vedoucích kateder
směrem k provoznímu řádu chemického skladu. Podněty budou začleněny
do pracovní náplně p. Hoška.

‒

Doc. Jindřich vznesl dotaz, zda by bylo možné změnit dodavatele stlačených
plynů vzhledem k vysokým cenám pronájmu tlakových lahví od současného
dodavatele. Proděkan Němec bude návrh konzultovat s právním oddělením.

‒

VRS diskutovala problematiku záložních UPS za posluchárnou CH1.

‒

Prof. Štěpnička informoval, že existuje seznam firem, které jsou schopny
poskytnout náhradní plnění.

‒

VRS na podnět prof. Štěpničky diskutovala otázku rusky mluvících studentů,
kteří nejsou schopni efektivně studovat v českém jazyce, případně nezískali
vízum. Dále byla diskutována otázka studentu se zvláštními potřebami.

‒

Proděkan Němec projedná pravidla pro návrhy odměn pracovníkům děkanátu
s tajemníkem fakulty.

Závěr: Členové VRS vzali informace na vědomí

Další jednání VRS se bude konat 11. 11. 2021.

Zapsala: Ladislava Dvořáčková

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

