
ROZŠÍŘENÝ ZÁPIS 

z plenární schůze odborné skupiny jaderné chemie České společnosti chemické,  
konané dne 6.12.1995 na FJFI Praha a 1. schůze nového výboru odborné skupiny  

 

Schůzi zahájila a řídila předsedkyně výboru OS Doc.Ing. Věra Křížová - Jedináková, DrSc. 
Po schválení programu schůze byli zvoleni členové mandátové komise. Do mandátové 
komise byly zvoleny RNDr. J. Prášilová, CSc. a Ing. E. Danačíková.  

Prof.Ing. P. Beneš, DrSc. přednesl přednášku na téma: Současný stav a perspektiva jaderné 
chemie v ČR.  

Zprávu o činnosti a hospodaření skupiny během funkčního období odstupujícího výboru OS 
přednesla Ing. J. Žilková. Z hlavních bodů zprávy je možno citovat následující:  

 Výbor se v daném funkčním období sešel na 11 výborových schůzích. Předmětem 
jednání byla běžná agenda OS, pořádání přednášek, organizace semináře.  

 V oblasti přednáškové činnosti výbor zorganisoval 8 přednášek zahraničních hostů a 1 
našeho vědeckého pracovníka.  

 OS JCH se podílela na organisaci 10. celostátního semináře o separační chemii ve 
Vyškově a v letošním roce odborně garantovala i 11. celostátní seminář o separační 
chemii konaný v Bohdanči.  

 Výbor OS udržuje kontakty s OS JCH Slovenské společnosti chemické, která 
organisuje odborná setkání v našem oboru na Slovensku. Existuje výměna materiálů a 
informací mezi oběma skupinami.  

 V létě proběhla dotazníková akce, během níž jsme se dotazovali členů OS, jestli mají 
zájem o přednáškovou činnost, kterou pořádá OS a zda mají zájem zúčastnit se 
konference či semináře, který by skupina pořádala a mají zájem podílet se na přípravě 
a organisaci této akce. Na dotazníkovou akci zareagovala pouze velmi malá část 
členské základny OS. Přesto byla většina došlých odpovědí na výše uvedené otázky 
kladná.  

 Rovněž zahraniční partneři v diskusích volají po další organisaci mezinárodní 
Radiochemické konference v duchu, jaký tradičně naše odborná skupina organisovala. 
Výbor se na poslední schůzi rozhodl, že 13. Radiochemickou konferenci zorganizuje v 
roce 1998.  

 Naše odborná skupina má v současné době 98 členů, bohužel věkový průměr je 
značně vysoký. Naši členskou základnu se nám nepodařilo v posledních letech 
výrazně omladit (např. získáním nových absolventů vysokých škol). Provedení široké 
náborové akce bude úkolem nového výboru.  

Po přednášce prof. Beneše a zprávě o činnosti následovala diskuse. Po diskusi byly provedeny 
tajné volby nového výboru OSJCH. Volby řídila RNDr.J. Prášilová, CSc. Do nového výboru 
OS JCH byli zvoleni následující kolegyně a kolegové:  

Ing. V. Ducháček, CSc - Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha 
Ing. J. John, CSc - FJFI ČVUT Praha 
Ing. L. Juha, CSc - Fyzikální ústav AV ČR Praha 
Doc. Ing.V. Křížová-Jedináková, DrSc - VŠCHT Praha 



Ing. M. Matějka - Úřad vlády ČR, Praha 
RNDr. Z. Prášil, CSc - Artim Praha 
Ing. M. Vobecký, CSc - Ústav analytické chemie AV ČR, Praha 
Ing. J. Žilková - VŠCHT Praha  

Revizory byli zvoleni: 
Ing. J. Hruška - v důchodu 
Doc. Ing. J. Teplý, CSc - v důchodu 

Během první schůze nového výboru OS, která se konala bezprostředně po ukončení plenární 
schůze, bylo zvoleno předsednictvo ve složení:  

Ing. J. John, CSc - předseda 
Doc. Ing.V. Křížová-Jedináková, DrSc - místopředsedkyně 
RNDr. Z. Prášil, CSc - místopředseda 

Na závěr jednání plenární schůze OS JCH bylo přijato usnesení, kterým plenární schůze 
zejména:  

 schválila zprávu o činnosti a hospodaření za období 1991 - 1995  
 doporučila novému výboru konkretizovat spolupráci mezi OS JCH a  

a) Českou radioekologickou společností 
b) Spektroskopickou společností J.M. Marci, odbornou skupinou Instrumentálních 
radioanalytických metod 
c) Českou nukleární společností  

 uložila výboru OS zabývat se náborem nových členů odborné skupiny JCH  
 uložila výboru OS uspořádat v roce 1998 mezinárodní 13. Radiochemickou konferenci  
 souhlasila s budoucí kooptací zástupce ÚJV do výboru OS.  


