
 Zápis ze schůze Kolegia sekce fyziky MFF UK č. 04/2007 
ze dne 13.12.2007 (16.00-17.40) 

 
Přítomní (bez titulů): Baumruk, Brechler, Dolejší, Dvořák, Hanyková, Hanzal, Harmanec, 
Hála, Horáček, Hořejší,  Chmelík, Javorský, Kužel, Matolín, Němeček, Sechovský, Skrbek, 
Stulíková, Šafránková, Wolf, Zahradník,Langer (za Bolzanovu nadaci). 
 

Příští schůze Kolegia sekce fyziky  
se bude konat 31.1.2008 od 16.00 do 17.40 hod. v malé zasedačce na Karlově 

 
 
PROGRAM 
 

1) Doc. Langer přednesl konečné hodnocení přihlášek do soutěže o Bolzanovu cenu.  

KSF schválilo návrh na pořadí kandidátů. 

2) Proděkan informoval o:  

- hodnocení VZ financovaných od r. 2005 a o jeho důsledcích ve formě dodatečné dotace 

z MŠMT na rok 2007 

- úsporném hospodaření SF 

- úsporném čerpání prostředků „centra“ v roce 2007 

- využití zbývajících  prostředků na výplatu dalšího platu (konkrétně byli již informováni 

vedoucí pracovišť dopisem děkana z 11.12.2007) 

- proděkan poděkoval přítomným za celoroční práci, která přispěla ke zlepšení 

ekonomické situace v SF.  

3)  V následující diskusi byly projednávány záležitosti týkající se pracovišť SF - spolupráce 

v rámci SF a  některé otázky hodnocení výkonů pro rozpočet na rok 2008 (R08), kterými 

se zabývá  komise pro rozpočet. Struktura a váhy parametrů hodnocení pro R08 budou 

odpovídat předchozímu období, s výjimkou hodnocení výsledků vědy a výzkumu.  Zde 

bBudou započítány publikace za r. 2005 a r. 2006 (tak jako dříve) s vahou 1/3 a 1/3 a za 

rok 2007 (také s vahou 1/3) bude hodnocení provedeno v zásadě podle kritérií Rady pro 

VaV (http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=496). V dalších letech se 

postupně přejde na  hodnocení podle kritérií Rady pro VaV);  pro R09......1/3 Pb2006  

(jako dosud) + 1/3 Výsl (2007) dle RVV + 1/3 Výsl (2008) dle RVV a pro R10. Dále 

budou hodnocena  všechna 3 předchozí léta podle kritérií Rady pro VaV.  

IF a medián IF lze pro každý časopis najít na 

http://portal.isiknowledge.com/portal.cgi?DestApp=JCR&Func=Frame. Do hodnocení lze 

zahrnout uplatněné výsledky, jež byly dosaženy v rámci hlavní činnosti pracovišť. 

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=496
http://portal.isiknowledge.com/portal.cgi?DestApp=JCR&Func=Frame


Kolega Skrbek informoval o přípravě Konference československých fyziků a žádal KSF o 

pomoc při vytváření kvalitního a atraktivního programu. Proděkan vyzval jednotlivá 

pracoviště, aby se ujala ve svých zaměřeních organizace programu paralelních sekcí a úzce 

spolupracovala s programovým výborem konference.   

 

       
 

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