
 
 

Zápis ze schůze Kolegia sekce fyziky MFF UK č. 01/2007 
ze dne 8.3.2007 (16.00-17.45) 

 
Přítomní: dle prezenční listiny 
Hosté: děkan – prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
          
 
PROGRAM 
 

1. Významná ocenění pracovníků SF 
KSF s radostí konstatovala, že:  
- projekt HESS snímání kosmického záření ze vzdálených galaxií, na kterém se podílejí 
čeští vědci pod vedením prof. L. Roba z ÚČJF, získal Descarovu cenu 
- prof. J. Bičák z ÚTF získal v prosinci 2006 Humboldtovu cenu 
- Dr. J. Čížkovi z KFNT bude udělena Cena Učené společnosti  ČR  
 
2. Zprávy z vedení MFF a AS   
- příprava dokumentů pro akreditaci habilitačních a profesorských řízení je v závěrečné 

fázi 
- dokončují se také podklady pro akreditaci 4letého doktorského studia 
- z podaných RP budou financovány pouze všechny decentralizované, a to do výše 

kvóty určené prorektorem  
-    9.2.2007  úspěšně proběhly obhajoby FRVŠ  
- kabinet pro výuku jazyků připomněl svou žádost o přidělení prostoru (sborovna) 
- cestovní příkazy, formuláře vyslání pracovníka na zahraniční cestu – vše se vyplňuje 

v SISu 
- byla vydána nová směrnice: 
      Směrnice děkana č. 1/2007 - O ekonomické a doplňkové činnosti 
- připomenutí:  

Směrnice děkana č. 3/2004 - Stanovení závazné adresy pracoviště na publikacích 
zaměstnanců MFF    

  
3. Výběrová řízení (VŘ) na místa vedoucích pracovišť AV1-4, VP akademický, 

MOA  
- v polovině dubna bude podán inzerát s vypsanými VŘ  
- návrhy na (VŘ)  na AV1-4, VP akademický je třeba podat proděkanovi do 16.3.2007      
- pravidla jsou stejná jako na podzim 2005 
- vedoucí pracovišť – perspektiva na ≥ 4 roky 
- uchazeč musí podat návrh koncepce rozvoje pracoviště s výhledem minimálně  

na 1 funkční období 
- MOA v 1. roce platí sekční proděkan - uchazeč musí podat vizi své pedagogické a 

vědecké činnosti včetně pedagogických úvazků na nejbližší 2 semestry 
 

4. Veřejné soutěže  GA  
- vyhlášení veřejné soutěže GAČR 

projekty   - standardní 
     - postdoktorské 



     - doktorské 
     - Eurocores 
-   osobní náklady plánovat ve skladbě .... mzdy + 37% (35% + 2% FKSP) 
-   režie (20% z celk. NIV) 
- poplatky na INV by mělo zajistit pracoviště – možná výměna INV za provozní  
      po dohodě se sekčním proděkanem   
- vyhlášení veřejné soutěže GAAV:  

Veřejná soutěž na standardní a juniorské badatelské grantové projekty  
      s předpokládaným termínem zahájení řešení 1. ledna 2008 bude vyhlášena v polovině    

března 2007. Ukončení přijímání návrhů grantových projektů bude v druhé polovině 
dubna 2007. 

 
5. Zástupci MFF v GAUK, GAČR, GAAV 
- proděkan poděkoval všem, kteří projevili zájem pracovat v komisích GA 
 
6. Zaujímaný prostor a rozpočet  
- cena 1000 Kč/m2/rok – sekce musí zaplatit „centru“ ⇒ pracoviště musí zaplatit sekci 
- pokud se pracoviště bude chtít vzdát prostoru, je třeba to konzultovat v dostatečném 

předstihu se sekčním proděkanem (min. 6 měsíců před plánovaným vyklizením – ne 
každý návrh však může být realizován). Povinnost platit za opuštěný prostor zanikne 6 
měsíců po vyklizení (pokud nebude dohodnuto jinak).  

- v případě, ze se KFNT vzdá dříve diskutované místnosti ve prospěch katedry jazyků – 
bude osvobozena od placení do měsíce po vyklizení   

 
7. Mzdy v OSD (pod správou FÚ UK) a KRYO (pod správou KFNT) 
Je třeba v nejbližší možné době převést činnost:   
- OSD odpovídající zajišťování optických a sklářských prací pro pracoviště SF  
- KRYO odpovídající zajišťování kapalného dusíku pro pracoviště SF 
- KRYO odpovídající zajišťování kapalného helia pro pracoviště SF 
do režimu doplňkové činnosti pro SF. 
Sekční proděkan zajistí, aby se 20% režie z těchto činností, které účtuje fakulta, vrátilo na 
účty OSD a KRYO.   
Proděkan prosí kolegy Baumruka a Englicha (a Kohouta – vedoucí KRYO), aby připravili 
návrhy příslušných předkalkulací a prodiskutovali s ním další podrobnosti a termíny.    
       
8. Příští schůze KSF se bude konat 5.4.2007 od 16.00 hod. v malé zasedačce na 

Karlově 
(pokud by 30.3. nebyl znám rozpočet univerzity bude schůze odložena)  

 
 

Zapsal: V.S. 
       Prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc. 
            proděkan pro fyziku  

 


