
 
 

Zápis ze schůze Kolegia sekce fyziky MFF UK č. 04/2006 
ze dne 2.11.2006 

 
Přítomní: dle prezenční listiny 
 

Příští schůze Kolegia sekce fyziky se bude konat 7.12.2006 od 15.00 hod.  

v dolní zasedací místnosti K3 

PROGRAM 
 
1. Personální záležitosti 

• Proděkan informoval o vyhlášených výběrových řízení obsazení míst AP (Doc., Prof.) 

na 4 pracovištích SF a obsazení míst MOA. Konečný termín odevzdání přihlášek je 

15.11.2006 

Ekonomické záležitosti 

• Proděkan informoval o stavu účtu 100-01/PROVOZ k 2.11.2006 (příloha 1) a 

zodpověděl dotazy. Trvá nabídka výměny investičních prostředků (SF) za provozní 

(pracoviště). Některé výměny byly již realizovány (cca 1 MKč), KFKL ohlásilo výměnu 

cca 1,5 MKč (investice ve Vakuu Praha). 

• Trvá možnost výměny mzdových prostředků + pojištění (pracoviště) za provozní 

prostředky (ze sekce).  

• Členům KSF bude zaslán aktualizovaný soubor s granty a se všemi účty, tedy včetně 

evropských  grantů. 

• Příspěvky na MOA:   

- původně platil část mzdy děkan - 17 000 Kč/ měsíc- nejnižší tarif MOA. 

- nyní bude mzda hrazena ze sekčních zdrojů, tímto způsobem už budou hrazeny mzdy 

pro MOA, jež nastoupili od července 2006 a dále. Příslušné mzdové prostředky a pojistné 

ke mzdám převádí proděkan na příslušná pracoviště úpravou rozpočtu a budou tudíž 

započteny do rozpočtu za daný rok. Proděkan zvyšuje příspěvek na MOA ve výši 20 000 

kKč + příslušné pojistné.   

• Proděkan informoval o rozpočtových úpravách některých pracovišť ve mzdách a 

příslušném pojištění, umožněných prostředky získanými z jiných zdrojů (především 

rozvojové projekty) která zohledňují potřebu prostředků na KVOF spojenou 

s personálními změnami na konci 1. pololetí, přijetí nových  MOA na KCHFO a KMOP a 



navýšení na základě hodnocení výkonu (KEVF, KFM, KFKL, UČJF, UTF). Rozpočtové 

úpravy v provozních prostředcích jsou spojeny s doúčtováním povinných odvodů z režie 

grantových prostředků na sekci z nově udělených grantů, ap. KSF nemá námitek a vzala 

úpravy na vědomí 

• Proděkan informoval o práci komise pro rozpočet /kritéria hodnocení, odvod daně/ 

- rozpočtová komise zasedala 2x 

- připravila návrh modifikace kritérií hodnocení pracovišť (u bakalářů, diplomantů a 

doktorandů budou započteny pouze úspěšně obhájené práce  

- dále se zabývá možnou úpravou započítání publikací z RIVU (návrh: měly by být 

započítávány také publikace v recenzovaných časopisech bez impakt faktoru a knihy) 

- dalším tématem k projednání je způsob odvodů v příštím roce z nerozpočtových akcí 

(granty, centra) ; bude třeba uvést do souladu s tvorbou rozpočtu na fakultě (odvod = daň 

z vyplacených mezd) 

- další schůze komise bude 27.11. Komise připraví návrhy pro rozpočet 2007 na schůzi 

KSF 7.12. 

• Proděkan sdělil, ze by na účtech 1xx-01/PROVOZ neměly na konci roku být zůstatky 

větší než 100 kKč na pracoviště. Vedoucí pracovišť, kteří očekávají vyšší zůstatky než 

100kKč musí kontaktovat proděkana do 15.11. a dojednat řešení situace.  

• Některé granty je možno na konci roku nedočerpat typicky do výše 5% rozpočtu grantu. 

Možnost nedočerpání grantových prostředků určují grantové agentury samy a řešitelé 

grantů si musí najít informace na webu příslušné grantové agentury. Proděkan doporučuje 

využívat této příležitosti spíše výjimečně. 

Tajemník fakulty, příp. vedoucí HO k tomuto tématu zřejmě připraví příslušný pokyn.   

2. Změny názvů kateder  

- Katedra elektroniky a vakuové fyziky požádala děkana o změnu názvu na Katedra fyziky 

povrchu a plazmatu. KSF nemá proti tomuto návrhu námitky.   

- v období mezi schůzemi KSF byly projednány změny názvu dvou pracovišť, které byly 

již příkazem děkana realizovány k 2.10.2006: 

Katedra fyziky kovů byla přejmenována na Katedru fyziky materiálů a Katedra fyziky 

elektronových struktur byla přejmenována na Katedru fyziky kondenzovaných látek 

3. Pedagogické záležitosti 

• Vzhledem k tomu, že test z fyziky při přijímacích zkouškách 2006 zvládlo nízké 

procento uchazečů, snaží se kol. Podolský s 2 skupinami kolegů („tvůrci příkladů“ a 



„recenzenti“) připravit „průchodnější“ formu testu. O podrobnostech informoval kol. 

Drozd (viz Příloha 3)  

- dále se rozvinula k tomuto tématu nestrukturovaná diskuse během které zazněly 

povětšinou již „známe pravdy“ či dříve navrhovaná řešení. Podněty uvádíme pouze 

heslovitě:  

       - zkoušky by měly odpovídat učivu středních škol 

       - návrh - účast profesorů ze středních škol v komisi  

       - návrh na snížení bodové hladiny 

       - zvýhodnění úspěšných řešitelů krajských kol 

       - 100 příkladů na webu - příprava 

       - umožnit druhé kolo přijímacích zkoušek na (podzimní termín); na MFF UK jsou pouze 

       2 termíny v červnu 

       - Fyzikální korespondenční seminář; rozvinou obdobné akce; návrh: absolventi semináře 

       by nemuseli skládat přijímací zkoušky 

 - návrh na zrušení přijímacích zkoušek pro všechny 

 • Připravuje se akreditace 4letého DS 

 - na požádání bude třeba dodat materiály prof. L. Skálovi 

4. Věda, výzkum, aj. 

• Začala příprava akreditace habilitačních a profesorských řízení 

- je třeba, aby docenti a profesoři narozeni po roce 1942 vyplnili dotazníky 

(http://www.mff.cuni.cz/vnitro/akreditace/habilitace/), formuláře se nebudou podepisovat 

• Pro přihlášky do GAUK 2007 jsou zcela nová pravidla  

      - podávají se po webu jako FRVŠ 

      - žádosti podávají jen studenti 

      - z technických a finančních důvodů je potřeba zajistit maximum přihlášek 

s finančními požadavky spíše u horní povolené hranice  

• Proděkan vyzývá k pracoviště ke kvalitním nominacím do komisí GAČR (čtěte na 

http://www.gacr.cz/obory_a_komise/navrh_ok.htm)   

- návrhy poslat proděkanovi do konce listopadu. 

5. Stavby a rozvoj 

• stavební úpravy 06, 07  

- 2007 – nová fasáda na  K5 (polovina), opravy oken, rekonstrukce stoupaček 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/akreditace/habilitace/
http://www.gacr.cz/obory_a_komise/navrh_ok.htm


- stavební dozor – jednotlivá pracoviště určí pracovníky pro zajištění dozoru  po dohodě 

vedoucích pracovišť na K5 

- na proběhne schůze s Ing. Porubským, která se zaměří na rekonstrukci budovy 

- výhledově - fasáda v Troji 

- návrhy na stavební úpravy  dodávat  prof. M. Tichému 

• kampus Albertov – návrh na postavení 2 nových budov /GlobCentrum, BioCentrum/ 

- zde bude umožněno zapojení nových fyzikálních metod, příležitost pro fyziky věnovat se 

výzkumu materiálů – možnost realizace je zatím nejasná. Proděkan bude KSF dále 

informovat o vývoji situace.  

6. Různé 

- redukce byrokracie: 

- Návrhy mimořádných odměn se odevzdávají pouze 1x 

- Dohody o provedení práce a Dohody o pracovní činnosti 2x 

- všechny návrhy směřující k výplatě mzdových prostředků (včetně autorských honorářů) 

musí být nejdřív podepsány vedoucím pracoviště a následně sekčním proděkanem; poté 

budou předány vedoucímu Personálního oddělení - Mgr. T. Jančákovi, který pripraví 

návrhy pro děkana.  

- vyplňování cestovních příkazů a hlášení o zahraniční cestě je možné připravovat v rámci 

SISu 

- Adventní koncert MFF UK se uskuteční 13. prosince 2006 

 

       
 

Zapsala: Mgr. K. Mikšová                                         Prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc. 
            proděkan pro fyziku  

 
 
 
 



Příloha 1 
 

Stav účtu 100-01/PROVOZ k 2.11.06 
 
 

 Provoz + výnosy -2,991 kKč

Mzdy 185 kKč
Pojištění ke mzdám 65 kKč
Investice 3,099 kKč
CELKEM 358 kKč

 
 
 
 
 
 

 



Příloha 2 
 

Rozpočtové úpravy pracovišť SF – říjen 06 
 

 
prac.  účet mzdy poj. provoz 
KVOF 103-01/PROVOZ 400 140  - 
KEVF 105-01/PROVOZ 291 101  - 65 
KFM 106-01/PROVOZ 329 115  - 
KFKL 109-01/PROVOZ 624 218  - 155 
KCHFO 113-01/PROVOZ 120   42  - 
ÚČJF 114-01/PROVOZ 463 162  - 369 
KMOP 115-01/PROVOZ 240   84  - 
ÚTF 116-01/PROVOZ 426 149  - 

 
 

 
 



Příloha 3 
 

Návrh na příprava příkladů pro přijímací zkoušky z fyziky (pro akademický rok 
2007/2008) 
 
Na přípravě přijímacích zkoušek z fyziky se budou podílet dvě skupiny. Skupina č. 1 vytvoří 
několik variant sad 4 příkladů, skupina č. 2 provede jejich recenzi. 
 
Tvůrčí skupina: 
RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (KDF) 
Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. (KDF) 
RNDr. Dana Mandíková, CSc. (KDF) 
Doc. RNDr. Vladimír Šíma, CSc. (KFM) 
 
Recenzní skupina: 
Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. (KDF) 
RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (ÚČJF) 
Doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. (ÚTF) 
Doc. RNDr. Jiří Podolský, CSc. (ÚTF) 
 
Výsledkem práce obou skupin bude několik sad příkladů. Sada pro přijímací zkoušky bude 
vybrána náhodným výběrem (resp. způsob výběru určí studijní proděkan). 
 

 


	Provoz + výnosy

