
 
Zápis ze schůze Kolegia sekce fyziky konané dne 2. dubna 2009

 
 
Přítomni: 
 
 
Omluveni: 

Wolf, Baumruk, Stulíková, Dvořák, Šafránková, Janeček, Biederman, Matyska, 
Hořejší, Brechler, Horáček, Štěpánková, Krakovský, Němeček, Sechovský, 
Skrbek, Kužel, Hála 
Drozd 

 
 
1. Proděkan prezentoval návrh rozpočtu pracovišť SF na rok 2009 (R09), informoval o 

finančních zdrojích (rozpis MFF včetně vyrovnání MFF, vyrovnání SF). Předložil výsledky 
hodnocení pracovišť SF (výkony pro R09) a navrhl, aby rozpočet byl přijat v předkládané 
formě. 

 
2. Po diskuzi (do diskuze se zapojili  kol. Skrbek, Němeček, Hořejší, Baumruk, Sechovský), 

jež byla zaměřena na metodiku hodnocení pracovišť SF a na otázku možného nastavení 
koridoru (± x% okolo průměrné úrovně), byl odsouhlasen návrh (8 hlasů pro ze 14 hlasů 
zástupců pracovišť oprávněných hlasovat), aby proděkan navýšil částky - příjem 2009 u 
KFNT, KMF pomocí zvláštních příplatků na úroveň – 5% pod průměr sekce. Kolega 
Brechler poukázal na skutečnost, že KMOP nemá v rozpočtu příspěvek na akademického 
funkcionáře (prorektor Bednář). Proděkan tento nedostatek na místě odstranil. Úpravy byly 
odsouhlaseny. 

 
3. Rozpočet SF na rok 2009 byl schválen.   
 
4. Konečné rozdělení částek na mzdy z 01 a 03 dořeší proděkan v součinnosti s vedoucími 

výzkumných záměrů 834 (Höschl) a 835 (Hála) a budou nastaveny částky na provoz a 
investice. Toto vše bude provedeno na základě požadavků vedoucích pracovišť, 
požadavky musí být zaslány do 8.4. Konečný rozpis bude předložen na hospodářské 
oddělení do 10.4.       

 
5. Na základě iniciativy doc. Pešičky a doc. Grilla  z AS MFF UK a po projednání s vedoucí 

hospodářského oddělení fakulty ing. Lankovou se zásadně mění způsob financování 
oddělení optických technologií (OOT, bývalá optická a sklářská dílna). S platností od 
1. ledna 2009 bude úhrada zakázek v OOT probíhat prostřednictvím vnitrofakultních faktur 
vystavovaných zadávajícím pracovištím čtvrtletně případně dle vzájemné dohody. Mzdové 
náklady OOT budou nabíhat na účet 102-01/OPTIKA. Konečně se tak otevírá možnost 
hradit zakázky v OOT z provozních prostředků pracovišť včetně grantových a záměrových. 
Cena práce je pro začátek stanovena na 500 Kč za hodinu práce. Zadavatelům se 
doporučuje, aby předběžnou cenu zakázky projednali při jejím zadávání s panem 
Ulrychem, který zastupuje dlouhodobě nemocného pana Waltera. V případě problémů či 
nejasností se obracejte na ředitele FÚUK doc. Baumruka, pod kterého OOT spadá. Starý 
způsob financování formou dotace z rozpočtových prostředků pracovišť, která OOT 
využívala, se ruší. 

 
6. Obdobným způsobem se bude řešit hrazení příspěvku na mzdu v KRYO (500 kKč se 

všemi odvody), který bude !zapracovýn! do ceny LHe, které platí odběratelé ze SF KRYU. 
 

7. Proděkan informoval o schválení zákona „o vědě“ č. 130 v PS a S parlamentu ČR, o 
postupném “rozpouštění“ prostředků VZ do institucionálních prostředků a hodnocení. Při 
této příležitosti upozornil děkan na skutečnost, že vědecké výkony SF vztažené na výši 
prostředků z VZ jsou relativně nižší než výkony matematické sekce, což by při současných 
výkonech sekcí mělo neblahé důsledky pro jejich budoucí rozpočty. V této souvislosti 
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proděkan poznamenal, že pracoviště SF mají ve vědecké výkonnosti nemalé rezervy, 
které by bylo vhodné využít. 

 
8. Na další schůzi  budou projednávány tyto otázky a také zde bude vedena diskuze, která 

bude zaměřena na vztahy rozpočtů s výkonností pracovišť.                                                             
 
9. Do panelů GAČR byla předsednictvem GAČR vybrána podstatná část kandidátů SF. 
 
10. Návrhy na Cenu ministra pro studenty a absolventy je možné podávat do 15.5.2009. 

Podávání návrhů na Cenu Josefa Hlávky bude uzavřeno 15.5.2009, návrhy je třeba 
směřovat k proděkanovi co nejdříve. 

 
11. KSF podporuje návrh kolegy Baumruka nominovat kolegu Lipavského z FÚUK na udělení 

Ceny děkana za nejlepší monografii . 
 
12. Projekty FRVŠ v tematickém okruhu A podají v letošním roce kol. Gášková (FÚUK), 

Poltierová Vejpravová (KFKL), Drozd (KDF) a Janeček (KFM). Kol. Matolín a Stulíková 
budou mít přednost v příštím roce, pokud budou mít zájem podávat projekt FRVŠ v tomto 
tematickém okruhu.  

 
13. Proděkan gratuloval kol. Štěpánkové ke jmenování profesorkou a kol. Matolínové ke 

jmenování docentkou. 
 
14. Proděkan informoval, že v jarním termínu budou vypsána výběrová řízení  na obsazení 

těchto míst: vedoucí KFKL, ředitel ÚČJF, prof. na KFNT, doc. na KFPP, odb. as. KMF,  L2  
na KVOF. 

 
15. Bude opět vypsáno výběrové řízení na MOA. 
 
16. Konkurz na zahraniční postdoc. bude vyhlášen na základě návrhů pracovišť (AU, FÚUK, 

KFNT – 2x, KFKL). Pracoviště společně připraví do 15.4. inzeráty na základě jednotné 
šablony. 

 
17. Příští schůze KSF bude 28. května 2009, 16:00 – 17:40 hod. v Kryopavilonu. 
 
 
Zapsal: Sechovský 


