
Z Á P I S  

ze schůze výboru Odborné skupiny jaderném chemie ČSCH (OSJCH) 

 

konané dne: 2.7.2003 
v: FJFI, Praha 1 

Přítomni: J. Hruška, J. John, M. Kropáček, V. Křížová-Jedináková, M. Matějka, S. Smrček, Z. 
Řanda, M. Vobecký, A. Vokál, J. Žilková 
Omluveni: V. Ducháček, V. Plaček, M. Matějka 

1. Informace za uplynulé období 
a. Byl vytištěn sborník z Radiochemické konference konané v Mariánských lázních 
b. Proběhlo jednání J. Johna se zástupci Nukleární společnosti a Společnosti pro 

ochranu před zářením s cílem vytvořit federaci (asociaci) společností s jadernou 
tématikou. Byla dohodnuta vzájemná výměna informací. 

c. Byla prosazena samostatná sekce jaderné chemie na příští sjezd chemické 
společnosti, který se bude konat 6 – 10. září 2004 v Ostravě; garantem sekce je 
J. John 

d. Byla poskytnuta informace o semináři 25. pracovní dny radiofarmacie konané 4 
– 6.6. 2003 v Plzni Proběhlo jednání s předsedou sekce Doc. Komárkem, o 
pořádání seminářů s radiofarmaceutickou problematikou za účasti chemiků i 
lékařů. 

e. J. John informoval výbor o své návštěvě semináře ve Velké Británii na téma „ 
Budoucnost radiochemie v UK“ pořádané v rámci „Working party for 
radiochemistry“. Další setkání bude na podzim, kdy bude volen nový předseda a 
tajemník. 

2. Úkoly na příští období 
a. Pokračovat v jednání o vytvoření asociace společností s jadernou tématikou po 

prázdninách – zodpovídá: J.John, termín: 15.10.2003. 
b. Připravit podklady pro ocenění Doc. Ing. Jiřího Teplého, CSc –Z. Prášil 
c. Prověřit stav financí OSJCH – zodpovídá: Z. Prášil a J. Hruška, úkol trvá, termín 

prodloužen do 15.10.2003 
d. Prověřit možnost vytvořit samostatnou podsekci v rámci sekce Jaderná chemie 

na sjezdu CHS v Ostravě příští rok se zaměřením na radiační chemii 
Kontaktovat odborníky pracující v této oblasti v ČR (FJFI, ARTIM, Veverská 
Bitýška) a případně i v sousedních zemích (Polsko, SR) - zodpovídá: Z. Prášil a 
V. Plaček, úkol trvá, termín prodloužen do 15.10.2003 

e. Pokračovat v jednáních o možnosti pořádat radiofarmaceutické semináře - 
zodpovídá: V. Křížová, M. Kropáček a S. Smrček, termín: 15.11.2003. 

f. Připravit návrh programu semináře s předběžných názvem „Chemické problémy 
nakládání s radioaktivními odpady, zodpovídá: A. Vokál, termín: 15.10.2003. 

g. Výbor OSJCH schválil 3000 Kč na upgrade www stránek OSJCH – zodpovídá: 
M. Matějka, termín: 15.10.2003. 

h. Na základě proběhlé diskuse o stavu výuky jaderné chemie na fakultách s 
chemickým zaměřením, výbor došel k názoru, že OSCJH jako vrcholný odborný 
orgán pro jadernou chemii by měl vyjádřit názor na tento problém například v 
Chemických listech. Výbor se proto rozhodl, že průzkum tohoto stavu provede, 



a to ve dvou krocích: 1. Zjištění, které VŠ v ČR učí chemii na minimálně 
bakalářské úrovni, 2. Oslovení těchto škol dotazem na existenci a rozsah výuky 
jaderné chemie. – Úkol: seznam VŠ vyučujících chemii, zodpovídá: S. Smrček, 
termín: 15.10.2003 

i. Výbor se shodl v tom, že je třeba se scházet pravidelně každé dva měsíce 
počínaje říjnem. Členové výboru poskytnou předsedovi termíny, kdy se 
nemohou schůzí zúčastňovat. Úkol – dodat předsedovi termíny, zodpovídá: 
všichni členové výboru, termín: 15.9.2003; úkol – určit termíny pravidelných 
schůzí a svolat první z nich, zodpovídá: J. John, termín: 30.9.2003 

j. Z. Řanda prověří možnost propagace a osvěty jaderné chemie v televizi. Termín: 
15.10.2003. 

Zapsal: A. Vokál 

Ověřil: J. John 

 


