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Zápis 13 
 
Ze 13. schůze výboru Odborné skupiny jaderném chemie ČSCH (OSJCH). 
Konané dne: 21. 9. 2005 v budově FJFI, Praha 1 
 
Přítomni: J. John, V. Křížová-Jedináková, M. Vobecký, S. Smrček, A. Vokál, V. Bečková, J. 

Hruška, M. Matějka, 
Omluveni: Z. Řanda, V. Plaček, Z. Prášil, J. Žilková, 
Nepřítomni: V. Ducháček, M. Kropáček, 
 

a) Řešení zadaných úkolů a nové úkoly na příští období:  
Výbor se jednomyslně shodl, že absolutní přednost dostává zajištění 15. Radiochemické 
konference a veškeré činnosti s tím související. Zadané úkoly trvají, nové úkoly na příští období 
z výše zmíněných důvodů zadávány nejsou.  
Stručně ke stávajícím zadaným úkolům:  
1. Pokračovat v jednání o vytvoření asociace společností s jadernou tématikou (úkol trvá, 

zodpovídá: J.John). 
2. Ocenění Doc. J. Teplého – získání čestného členství v ČSCH. V. Křížová-Jedináková 

informovala, že ocenění bylo Doc. Teplému předáno zástupci výboru OSJCH (Křížová-
Jedináková, Hruška, Prášil) osobně přímo v bydlišti, neboť zdravotní stav jiné řešení 
neumožňoval. Předání proběhlo v přátelské upřímné atmosféře a všichni členové výboru přejí 
Doc. Teplému, který měl z ocenění radost, zlepšení jeho zdravotního stavu. Úkol splněn.  

3. WWW stránky OSJCH (www.fjfi.cvut.cz/john/osjch) byly naposledy aktualizovány 9. 12. 
2003 a to pouze česká verze. Došla jedna řádná připomínka člena výboru, že daný stav není 
uspokojivý. To si „správci stránek“ (Matějka, John) též uvědomují a vzhledem k blížícímu se 
termínu konference naleznou způsob, jak anglickou verzi stránek urychleně aktualizovat. 
(Matějka, John -úkol trvá) 

4. Přehled o stavu výuky jaderné chemie na českých vysokých školách. Smrček připravil souhrn 
všech dostupných údajů, M. Vobecký poslal vyjádření, J. John krátce doplní stav ve světe. 
(Smrček, John, Křížová posoudí, úkol trvá) 

5. Informace o přednáškách zahraničních hostů na pracovištích členů výboru OSJCH rozesílat 
ostatním členům výborů, kteří budou dále informovat své kolegy na pracovištích (všichni 
členové výboru – trvalý úkol). 

 

b) 15. Radiochemická konference 
a) John informoval, že 1. cirkulář odešel cca 10. 7. 2005 zhruba v těchto počtech: 800 ks do 

zahraničí, 50 ks na Slovensko a 370 ks do tuzemska. Elektronicky byl pověšen na 2 nástěnky 
(RADCH-L a TENORM). Termín pro zaslání abstrakt je v cirkuláři stanoven na 30. 9. 2005, 
na elektronických nástěnkách byl termín posunut na 15. 10. 2005. Úkol splněn.  

b) John informoval, že je potvrzena sponzorská a zastřešující účast jak ČVUT, tak Evropské 
asociace chemiků. Stejně tak potvrdila svou účast drtivá většina členů mezinárodního 
poradního výboru. Úkol splněn, poslední členy zkontaktuje John.  

c) Výbor se shodl, že bude usilovat o možnost ocenit vybrané postery jménem IUPAC.  
Úkol - podmínky prozkoumá John.  
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d) K rozpočtu konference John sdělil, že rozpočet ještě není sestaven, jeho základní verze bude 
k disposici za 1-2 měsíce. Pro základní kalkulaci je však přijato pravidlo, že poměr 
jednotlivých částek bude obdobný jako u minulé konference s tím, že rozpočet bude sestaven 
v Eurech místo dolarech. Hlavní výdajová položka (nájem za Casino) je již známa (72,- tis. 
Kč za 12 hod. provozu denně), dle kol. Hrušky a Johna cena zhruba odpovídá ceně u minulé 
konference a je přijatelná. Je potvrzeno, že v současnosti je na účtu OSJCH ČSCH cca 
65 000,- Kč, které lze čerpat, přesný mechanismus používání zjistil Z. Prášil. Výbor se shodl, 
že dané prostředky zatím čerpány nebudou a poslouží jako operativní reserva.  

Úkol – Konferenční centrum předloží výboru základní verzi rozpočtu konference 
nejpozději do 20. 11. 2005.  

e) Výbor projednal a shodl se na následujícím složení garantů jednotlivých sekcí konference: 
Radionuklidy a ekologie – P. Beneš, odsouhlasení projedná John,  
Jaderná analýza – H. Kučera, odsouhlasení projedná John,  
Aktinidy a trans.. – zatím není určeno, garant bude navržen až dle počtu došlých 

abstraktů, tedy dle velikosti sekce,  
Radiační chemie – Bartoníček či Múčka, s navrženými projedná John a vybere 

garanta,  
Výroba a aplikace – M. Vobecký, funkci přijal,  
Separace - V. Křížová-Jedináková, funkci přijala,  
Palivový cyklus – J. John, funkci přijal,  
Nukleární medicína – kandidát bude teprve navržen dohodou.  

f) Výbor se shodl na následujícím postupu zpracování došlých abstrakt. Letos nebude práce 
řešena separátní pracovní skupinou jako minule, ale základním rozdělením došlých abstrakt 
do jednotlivých sekcí bude pověřena Katka Černochová (zatím o tom neví). Základní 
rozdělení provede dle autorem uvedeného nadpisu, nejasné a tématicky nevyhraněná či 
překrývající se abstrakta Katka shromáždí do jedné skupiny. Garanti sekcí na jediné schůzce 
k tomu zvlášť určené ověří správnost zařazení do sekcí, rozřadí nevyjasněnou skupinu a 
upraví počty přednášek jejich přesuny mezi jednotlivými sekcemi. O řešení specifických 
problémů a jazykovou a grafickou korekturu bude požádán kol. Prášil, jím odvedená práce 
mu bude uhrazena z příjmu konference. Rozřazená abstrakta budou zasána členům 
mezinárodního poradního výboru k posouzení tak, že každý abstrakt bude zaslán vždy 2 
členům, aby se vrátila alespoň jedna odpověď. V průběhu listopadu budou účastníci 
konference vyrozuměni o výsledku přijetí jejich abstraktu tak, aby ještě během prosince měli 
možnost zaplatit účastnický poplatek z finančních prostředků roku 2005 uznají-li to za 
rozumné.  

Úkoly – Katka, provést základní rozdělení došlých abstrakt dle autorem uvedeného 
nadpisu, nejasné a tématicky nevyhraněná či překrývající se abstrakta shromáždit do 
jedné skupiny. Termín: do 18. 10. 2005.  

Garanti sekcí –všichni se sejít na určené schůzce a ověřit správnost zařazení abstrakt 
do sekcí, rozřadit nevyjasněnou skupinu a upravit celkové počty přednášek jejich 
přesuny mezi jednotlivými sekcemi. Termín schůzky: 19. 10. 2005 (středa), 9.00 hod. 
až 13.00 hod.  

g) John informoval, že WWW stránky konference jsou plně funkční a mají dobrou technickou i 
grafickou úroveň. Jedinou výjimkou je dosud nenainstalovaná elektronická presentace 
účastníků konference, kterou dodal Matějka, takže funkce je zatím nedostupná. SW část je 
hotova, zbývá provést její instalaci na fakultní WEB.  

Úkol – instalaci zajistí John, v případě technických potíží realizuje Matějka náhradní 
technické řešení tak, aby presentace byla co nejdříve funkční.  
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h) Předběžně bylo schváleno, že druhý cirkulář bude rozesílán v průběhu prosince 2005. 
V tomto cirkuláři již musí být uveden název časopisu, ve kterém budou otištěna abstrakta, 
časopis dosud ještě nebyl stanoven, návrhy předávat kol. Johnovi.  

Úkol – všichni, poslat náměty kol. Johnovi 

John, pracovat na přípravě 2. cirkuláře, z obdržených námětů doporučit časopis pro 
tisk abstrakt.  

i) K obecné struktuře sekcí se výbor shodl v souladu s minulou konferencí, že:  

• plenární přednášky budou předneseny 1. den konference (pondělí) dopoledne 
v počtu 6 ks v délce á 30 min. včetně diskuse, tématicky zhruba odpovídající 
jednotlivým sekcím, přednášející vybere a osloví organizační výbor;  

• každou jednotlivou sekci zahájí vybraná přednáška v délce 30 min. včetně diskuse, 
která tématicky dobře charakterizuje danou sekci, přednášku vybere a 
přednášejícího osloví garant sekce;  

• jednotlivé přednášky dané sekce budou v délce 15 min a 5 min. diskuse, tématicky 
budou vybrány dohodou všech garantů na jejich společné schůzce vzhledem 
k úměrné velikosti všech sekcí, pokud nedojde k dohodě, rozhodne soud John.  

Úkol – všichni garanti, navrhnout Johnovi plenární přednášky k tématům největších 
sekcí, Termín: do 19. 10. 2005 (schůzka garantů). 

 

c) Různé 
1. Výbor potvrdil termín příští schůze – středa 19. 10. 2005, 15.00 hod. na FJFI (tj. v den 

schůzky garantů sekcí).  
2. Za pohoštění a samoobsluhu výbor děkuje kol. Johnovi.  

 
 
Zapsal: Matějka (zastupující zapisovatel)  
 


