Zápis ze zasedání VR chemické sekce dne 10. 2. 2022
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:

Prof. Němec, prof. Bosáková, prof. Obšil, prof. Štěpnička, dr. Kotvalt,
doc. Šmejkal, doc. Nesměrák, doc. Martínková (on-line) doc. Veselý,
prof. Čejka
dr. Teplá, doc. Kubíček, prof. Ryšlavá
prof. Hodek

1. Schválení zápisu z VRS ze dne 13. 1. 2022
Závěr: Členové VRS schválili zápis jednomyslně

2. Projednání návrhu na úpravu složení VRS
Proděkan Němec předložil návrh na úpravu složení VRS. Materiály nových členů
(odborné CV a publikační činnost) byly rozeslány s předstihem.
Navrhované úpravy:
odvolání člena VRS
doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. – odvolání na vlastní žádost
doplnění členů VRS
RNDr. Milada Teplá, Ph.D. – studijní proděkanka, KUDCH
doc. RNDr. Helena Ryšlavá, Ph.D. – katedra biochemie
doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. – katedra anorganické chemie
Závěr: Členové VRS vzali informace na vědomí

3. Studijní záležitosti
- Sekční termín Fondu mobility
Sekční termín pro podání návrhů do podzimního kola Fondu mobility byl stanoven
na 14. 3. 2022. Fakultní termín byl stanoven na 21. 3. 2022. Termín
podávání žádostí do aplikace IS Věda je stanoven v rozmezí 1. 2. - 31. 3. 2022
(31. 3. je nejzazší termín pro uzavření).
- Program SCIENCE
Členové VRS byli informování o zařazení projednání akreditačních podkladů
programu Science na březnové jednání VRS. Podklady pro akreditaci budou
zaslány členům VRS týden před březnovým zasedáním VRS.
Závěr: Členové VRS vzali informace na vědomí

4. Věda a výzkum
- Max Planck Society - Dioscuri
V návaznosti na zaslané podklady proděkan Němec požádal členy VRS, aby se
zamysleli nad případnou nominací do toho programu. Podklady dodají prod.
Krylovovi - finální nominace musí být na RUK do 21. 2. 2022.
- Nominace na Donatio Universitatis Carolinae
Členové VRS se vyslovili v tajném hlasování pro nominaci prof. RNDr. Martina
Kotoru, CSc. za sekci chemie. Podklady pro nominaci prof. Kotory byly předány
na KD. Proděkan Němec informoval o rozhodnutí KD, že na RUK budou zasláni
všichni nominování uchazeči (5 uchazečů).
- Končící program Progres a nastupující program Cooperatio
Proděkan Němec požádal vedoucí kateder o dodání podkladů pro závěrečnou
zprávu o programu Progres a podklady k připravované náplni k nastupujícímu
programu Cooperatio.
Závěr: Členové VRS vzali informace na vědomí

5. Provozní záležitosti
- Příprava rozpočtu na rok 2022
Členové VRS byli informováni o předpokládaném časovém plánu přípravy
rozpočtu na rok 2022. V únoru budou shromažďovány návrhy do kapitálového
rozpočtu. Proděkan požádal vedoucí kateder o rozmyšlení případných investic.
Proběhla krátká diskuse na toto téma.
- Soudní experti
Proděkan Němec požádal vedoucí kateder o zaslání jmen expertů za jednotlivé
chemické směry, ve kterých fakulta figuruje v seznamu znaleckých institucí
Ministerstva spravedlnosti.
Závěr: Členové VRS vzali informace na vědomí

6. Zprávy z KD
Proděkan Němec informoval o agendě řešené v rámci KD – konkrétně např.:
- Z důvodu probíhající pandemie bylo Ph.D. studentům prodlouženo standardní
období studia o půl roku. Potřebné prostředky na stipendia budou hrazeny
především z fakultních zdrojů. Proděkan Němec požádal vedoucí kateder (garanty)
o apel na včasné dokončení studia a případné doporučení na přechod do
kombinované formy studia u studentů kde je patrný minimální posun v plnění
studijních povinností a v řešení disertační práce.

- V programu Cooperatio bude možné alokovat prostředky na stipendia a také na
stavební činnosti, spojené s vědeckou infrastrukturou.
- Na KD byl pozván zástupce rady pro vnitřní hodnocení – doc. Kubíček, který
tlumočil názor rady doporučující větší začlenění využití odborného anglického
jazyka i v pregraduálních stupních studia.
- Proděkan vyzval vedoucí kateder k pobídnutí studentů ke zpracování hodnocení a
podnětů ve studentské anketě. A také vyzval garanty ke zpětné vazbě na reakce
studentů v této anketě. Proběhla krátká diskuse na toto téma.
- Proděkan informoval o jednáních spojených s dofinancováním Kampusu
Albertov
- Od 1. 1. 2023 se posouvá hranice pro investice na částku 80.000 Kč.

7. Různé
Změna zástupce AS ve VRS
- Novým zástupcem AS fakulty ve VRS bude od příštího jednání RNDr. Jakub
Hraníček, Ph.D..

Výběrové řízení – jarní kolo
- Sekce chemie žádá o vypsání výběrového řízení na obsazení funkce ředitele
Ústavu aplikací matematiky a výpočetní techniky a pro mimofakultní uchazeče
žádá současně i o vypsání výběrového řízení na obsazení místa akademického
pracovníka se zaměřením na matematiku a výpočetní techniku.
Předpokládaná doba jmenování do funkce je 1. 9. 2022.
NÁVRH NA SLOŽENÍ KOMISE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:
předseda - proděkan sekce
zástupce katedry
další členové

prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
prof. RNDr. Josef Ježek, CSc.
prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc.
doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc.
Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a
užité geofyziky, PřF UK
prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Katedra demografie a geodemografie, PřF UK

Hlasování veřejné: Členové VR chemické sekce schválili návrh jednomyslně.

- Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky
žádá o vypsání výběrového řízení na obsazení pozice lektor se zaměřením na
matematiku.
Předpokládaná doba nástupu je 1. 10. 2022
NÁVRH NA SLOŽENÍ KOMISE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:
předseda - proděkan sekce
zástupce katedry
další členové

prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
RNDr. Václav Kotvalt, CSc.
prof. RNDr. Josef Ježek, CSc.
prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.
RNDr. Monika Pecková, Ph.D.

Hlasování veřejné: Členové VR chemické sekce schválili návrh jednomyslně.
- Katedra anorganické chemie
žádá o vypsání výběrového řízení na obsazení pozice docent/profesor se
zaměřením na anorganickou chemii.
Předpokládaná doba nástupu je 1. 6. 2022
NÁVRH NA SLOŽENÍ KOMISE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:
předseda - proděkan sekce
zástupce katedry
další členové

prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc.
prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.

Hlasování veřejné: Členové VR chemické sekce schválili návrh jednomyslně.

Atestace 2022
Proděkan Němec informoval, že do 31. 3. 2022 budou zaslány podklady
jednotlivým atestovaným zaměstnancům a jejich přímým nadřízeným ke kontrole.
Do 30 dnů zašle atestovaný (povinně) vyjádření („sebeevaluaci“) k podkladům
proděkanovi zpět (předpokládaný rozsah heslovitého textu je cca 1/2 strany A4).
Atestace proběhnou během května 2022.

Nominace na ceny únor 2022
- Cena Miloslava Petruska za prezentaci
Cena za pozitivní počin, který má významný dopad na vytváření obrazu vnímání
Univerzity Karlovy v široké veřejnosti a který výrazně plní tzv. „třetí roli“
univerzity
Termín do 15. 2. 2022 p. Dvořáčkové

- Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin
Cenu uděluje rektor UK za významný a originální tvůrčí počin, například odbornou
časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy, realizovaný
patent, apod.
Termín do 15. 2. 2022 p. Dvořáčkové
- Cena Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku bude vypsána až na podzim
2022.
Závěr: Členové VRS vzali informace na vědomí
Další jednání VRS se bude konat 10. 3. 2022.
Zapsala: Ladislava Dvořáčková

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

