Zápis ze zasedání VR chemické sekce dne 12. 1. 2012
Přítomni:
Omluven:
Hosté:

Doc. Obšil, prof. Hudeček, doc. Klímová, prof. Zima, prof. Barek,
doc. Roithová, prof. Bezouška, prof. Procházka, doc. Němec
prof. Štulík
dr. Teplý

1. Kontrola zápisu
ze zasedání VRS dne 8. 12. 2011:
Do zápisu se doplňuje:
Prof. Barek předložil návrh projektu na zakoupení přístroje pro HPLC-ICP-MS pro
spektrometrický tým Katedry analytické chemie v rámci vybudování laboratoře speciační
analýzy.
Usnesení: Po doplnění připomínky prof. Barka byl zápis schválen.

2. Pedagogické záležitosti
- Den otevřených dveří
Přizvaný RNDr. Pavel Teplý, Ph.D., odborný asistent Katedry učitelství a didaktiky chemie,
který byl pověřen organizací DOD na Chemické sekci, podal informace k zajištění této akce.
Závěr:

Členové VRS vzali informace na vědomí.

- Návrh na doplnění komisí pro SZZk, obhajoby diplomových prací a rigorózní zkoušky
v navazujících magisterských studijních oborech Učitelství chemie pro SŠ
(jednooborové) a Učitelství chemie pro SŠ v kombinaci s dalším předmětem (oborem).
Na návrh garanta navazujících magisterských studijních oborů Učitelství chemie pro SŠ
(jednooborové) a Učitelství chemie pro SŠ v kombinaci s dalším předmětem (oborem)
doc. RNDr. Heleny Klímové, CSc. bude dalším členem obou komisí účinností
od 10. 2. 2012 RNDr. Pavel Teplý, Ph.D., odborný asistent katedry učitelství a didaktiky
chemie.
Usnesení: Členové VRS schválili předložený návrh jednomyslně.
- PRVOUK
Diskuse k návrhu anotace Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově
(PRVOUK) sekce Chemie na rok 2012. Návrh vypracovaný prod. Obšilem, měli členové
VRS k dispozici v elektronické formě.
Usnesení: Členové VRS schválili předložený návrh jednomyslně.

- ERASMUS
Proděkan Obšil sdělil, že koordinátorem programu ERASMUS na fakultě byla k 1. 1. 2012
jmenována RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. z Geografické sekce. Katedry této pracovnici
dodají aktuální seznam přednášek, které mohou být přednášeny v angličtině.

Závěr:

Členové VRS vzali informaci na vědomí.

- STARS
Návrhy 6 projektů, které budou předloženy do 2. kola soutěže na podporu studentů formou
mimořádných stipendií, byly vybrány na schůzce SVR dne 9. 1. 2012. Koordinátor programu
STARS za sekci je doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
Závěr:

Členové VRS vzali informaci na vědomí.

3. Věda a výzkum
- Návrh na doplnění komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací
v doktorském studijním programu Organická chemie.
Na návrh Oborové rady Organické chemie a jejího předsedy prof. RNDr. Tomáše Trnky,
CSc. bude komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací v doktorském
studijním programu Organické chemie s účinností od 10. 2. 2012 doplněna o
Prof. Ing. Pavla Lhotáka, CSc., profesora Ústavu organické chemie Fakulty chemické
technologie VŠCHT Praha a
RNDr. Tomáše Krause, Ph.D., pracovníka Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.
Usnesení: Členové VRS schválili předložený návrh jednomyslně.

- SVV projekty
Zprávy za rok 2011 a projekty na rok 2012 odevzdají řešitelé na sekci do 23. 1. 2012.
Závěr:

Členové VRS vzali informace na vědomí.

- UNCE
Ekonomické oddělení přidělilo následující interní čísla projektů:
55-204 0181 - koordinátor doc. Roithová (270)
Spoluředitelé:
55-204 0182
doc. Obšil (201)
55-204 0183
prof. Barek (230)
55-204 0184
prof. Němec (240)
55-204 0185
prof. Vohlídal (260)
55-204 025
Závěr:

- koordinátor prof. Bezouška

Členové VRS vzali informace na vědomí.

- OBD
Proděkan Obšil vyzval pracovníky sekce, aby co nejdříve, nejpozději do 28. 2. 2012 doplnili
svoji publikační aktivitu do systému OBD.

Závěr:

Členové VRS vzali informaci na vědomí.

- Zahraniční postdoc
Prof. Zima připomněl vedoucím kateder, aby do 15. 1. 2012 navrhli témata pro 3. kolo
výběrového řízení organizovaného RUK.
Závěr:

Členové VRS vzali informaci na vědomí.

4. Provozní záležitosti
- BIOCENTRUM
Doc. Kotek byl jmenován zástupcem Chemické sekce při upřesňování organizace
plánovaného BIOCENTRA.
Závěr:

Členové VRS vzali informaci na vědomí.

- Kapitálový rozpočet
Proděkan Obšil seznámil s připravovaným kapitálovým rozpočtem na rok 2012 a
plánovanými akcemi v budově sekce.
Závěr:

Členové VRS vzali informace na vědomí.

- Podpora uživatelů IT
Proděkan Obšil sdělil, že dr. V. Zbranek a J. Vrbata budou od 1. 1. 2012, oba v rozsahu
0,5 úvazku, pracovníky sekce. Jejich pracovní náplní bude administrace, instalace a údržba
počítačů, technická podpora uživatelů PC sekce, údržba a aktualizace webových stránek
vybraných pracovišť sekce, údržba multimediální techniky v posluchárnách sekce.
Závěr:

Členové VRS vzali informace na vědomí.

5. Různé
- Profesorská přednáška
Prof. Barek informoval o průběhu přednášky doc. RNDr. Pavla Coufala, Ph.D., která se
uskutečnila v rámci řízení ke jmenování profesorem dne 3. 1. 2012.
Závěr:

Členové VRS vzali informaci na vědomí.

Příští jednání VRS dne 9. 2. 2012 bude řídit proděkan Zima.
Zapsala: Šperlichová

Schválil: Doc. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.

