
 
 
 

Zápis ze schůze Kolegia sekce fyziky MFF  
ze  dne 11. prosince 2008 

 
 
Přítomni: 
 
 
 
Omluveni: 

Wolf, Baumruk, Stulíková, Drozd, Šafránková, Skrbek, Chmelík, Kužel, 
Biederman, Matyska, Hála, Hořejší, Brechler, Horáček, Vokrouhlický, Franc, 
Hanzal, Matolín, Štěpánková, Málek, Javorský, Krakovský, Zahradník, Malý, 
Dolejší, Halenka, Semerák, Němeček, Sechovský 
Dvořák    

 
 
 
1. Ekonomické a provozní záležitosti  
 

a) Na účtu 100-01/PROVOZ bude k 31.12.2008   ~ - 1 MKč, INV  ~ - 0.5 MKč. 
b) Proděkan vyzval pracovníky sekce k účelným úsporám energie.  
c) Centrálně bude v prosincovém termínu vyplaceno ~40% 13. platu z úspor centra a 

sekcí. Toto bude započteno do vyrovnání za 2009.  
d) Objekt MFF na Mariánské bude na základě rozhodnutí vedeni fakulty v nejbližší době 

nabídnut k prodeji. 
e) Proděkan informoval o inovaci cestovního pojištění služebních cest do zahraničí pro 

zaměstnance UK MFF u Vitalitas pojišťovny. Podrobnosti najdete na: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/s0802.htm  

 
2. Studijní záležitosti 

 
a) Je třeba analyzovat úspěšnost BSc. z jiných fakult, kteří přešli do našeho Mgr. studia 

(M: 5 lidí přijato, k 28. 11. 2008 jich 5 zanechalo studia. Na F – 7 z 10 přijatých 
zanechalo studia, na I zanechalo studia 10 z 22 přijatých) a navrhnout další postup 
při přijímacím řízení do navazujícího Mgr. studia. Proděkan požádá kol. Podolského, 
garanta studijního směru fyzika, o spolupráci a přednesení návrhu dalšího postupu 
na příští schůzi KSF. 

b) Zkušenosti ze zrušení přijímacích zkoušek. I zde proděkan požádá kol. Podolského o 
spolupráci a přednesení návrhu dalšího postupu.  

c) Podklady k akreditaci oboru Aplikovaná fyzika jsou z hlediska RUK v pořádku. Je 
třeba podat dokumentační fascikly a vše odejde z RUK na MŠMT. Proděkan 
poděkoval všem, kteří se na přípravě akreditace podíleli pod vedením kol. Kužela. 

d) Proděkan požádal KSF o návrhy na nového člena Akreditační komise za fyziku, který 
by nahradil J.Langera  

 
3. Věda a zahraniční styky 
 

a) Rektor UK děkana písemně ujistil, že UK podniká aktivní kroky pro získání podpory 
pro prodloužení doby trvání programu výzkumných center až do roku 2011.  

b) Děkan upozorňuje, že  nebyla udělena žádná cena děkana za nejlepší učebnici za 
rok 2007. Pro příští rok je třeba pamatovat na vhodné návrhy (návrhy je třeba 
odevzdat do 31.3.) 

c) H. Štěpánková nebyla dosud jmenována profesorkou; dle vyjádření prorektora 
Horyny byla situace zaviněna MŠMT. 

d) GA ČR a GA AV ČR. GA AV – přijato několik projektů, byly přijaty 3,juniorské  
některé standardní, malá čísla. GA ČR: zhruba polovina byla přijata, ještě neznáme 
přesný počet, hl. řešitelé asi 37 mil. Kč. Letos GA ČR obdržel více  peněz.  
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e) Návrh edičního plánu – schválen.  
 
4. Personální a mzdová agenda 
 

a) Ve výběrovém řízení na místo MOA byla úspěšná RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.. 
Na Katedru didaktiky fyziky nastoupí 1. ledna 2009, a to na dobu na 5 let.  

 
5. Různé 
 

a) Kol. Diana z KCHFO požádal o to , aby byl od 1. ledna 2009 zproštěn funkce správce 
skladu chemikálií v Troji. Vedoucí KMF,a KFPP byli vyzváni, aby se ve věci skladu  
chemikálií  dohodli a do 19.12. podali návrh proděkanovi Sechovskému. 

 
 
 
Zapsal: V. Sechovský 
 


