
 
Zápis ze schůze Kolegia sekce fyziky ze dne 31. března 2010

 
 
Přítomni: 
 
 
Omluveni: 

Wolf, Baumruk, Stulíková, Dvořák, Šafránková, Chmelík, Biederman, Matyska, 
Brechler, Javorský, Dolejší, Semerák, Němeček, Sechovský, Skrbek, Drozd, 
Kužel, Hála 
Horáček, Janeček 

 
 
1. Proděkan prezentoval návrh rozpočtu pracovišť SF na rok 2010. Informoval o finančních 

zdrojích (rozpis MFF včetně vyrovnání MFF, vyrovnání SF), poukázal na některé změny 
oproti minulému roku v příjmech (dotace na vědu, dotace na výuku – koeficient B3, režie 
z projektů SV a GAUK a mzdové prostředky z projektů SV) a také informoval o výdajích 
(doplatek 1/3 prostředků do VZ 834 a VZ 835.). Okomentoval již dříve schválené výsledky 
hodnocení pracovišť SF (výkony pro R10) a jejich důsledky, jež měly vliv na vývoj rozpočtu 
jednotlivých pracovišť v průběhu posledních 5 let. Na závěr proděkan upozornil na převod 
prostředků (600 kKč) na mzdy týkající se obsluhy zkapalňovače He z KRYO na KFNT. 
KRYO vygeneruje tyto prostředky z plateb za He. Poté navrhl, aby rozpočet byl přijat 
v předkládané formě. 

 
2. V krátké diskuzi kol. Hála upozornil, že algoritmus rozdělování prostředků v roce 2011 se 

nejspíše změní a může vést k méně příznivé situaci pro UK i MFF. Kol. Baumruk upozornil 
na chybně uvedené výše prostředků, které jsou placeny  na účet provozu a slouží k  
tvorbě sociálního fondu; proděkan přislíbil provést příslušnou korekci ve chvíli, kdy budou 
ujasněny všechny parametry (převody do provozu a „nákup“ INV prostředků z FRIMu na 
základě požadavků pracovišť, režie z GAUK).  

 
3. KSF schválilo rozpočet SF na rok 2010 bez dalších připomínek.   
 
4. Konečné rozdělení částek na mzdy, pojistné a provoz z 01 dopočítá proděkan na základě 

požadavků vedoucích pracovišť na převody do provozu a „nákup“ INV prostředků 
z FRIMu. Požadavky pracovišť budou proděkanovi zaslány do 12.4.2010, a to do 7.00 
hod. . Proděkan předloží konečný rozpis na hospodářské oddělení 12.4.2010 v průběhu 
dne.       

 
5. Návrhy na Cenu ministra pro studenty a absolventy je možné podávat do 15.5.2010. 

Podávání návrhů na Cenu Josefa Hlávky bude uzavřeno 15.5.2010, návrhy je třeba 
směřovat k proděkanovi co nejdříve. 

 
6. Proděkan informoval o průběhu projektů SV. Všechny projekty byly na UK přijaty. 4 z nich 

byly částečně kráceny. Z celkem požadovaných 23 517 kKč bylo přiděleno 22721 kKč. 
 
7. Proděkan podal základní informaci týkající se problémů, které se objeví s novým 

systémem financovaní mezd na GAČR. Poté zodpověděl několik dotazů vedoucích 
pracovišť na toto téma a upozornil na hlavní zásady uvedené v dopisu děkana vedoucím 
pracovišť. Potencionální řešitelé naplánují mzdy po dohodě s vedoucím pracoviště a  
vedoucí pracoviště přihlášku projektu připodepíše. Tím se vedoucí pracoviště zavazuje, že 
pracoviště bude takový projekt podporovat a v případě naplánovaných investic doplatí,to, 
co je třeba.  

 
8. Opět bude vyhlášen konkurz na zahraniční PostDoc. Vyhlášená základní mzda bude 35 

kKč/měsíc (ubytování zdarma nebude po zkušenostech z předchozího vyhlášení 
nabízeno). Polovinu mzdových prostředků a příslušných odvodů na 1 rok poskytne 
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pracovišti proděkan z prostředků sekce. Vyhlášení bude nejspíše 1.5.2010, deadline na 
přihlášky do 1.6.2010, nástup 1.10.2010. Proděkan žádá příslušná pracoviště o zaslání 
návrhů (anglicky v obdobném formátu jako minulý rok) v elektronické podobě, a to co 
nejdříve. 

 
9. Cena děkana za nejlepší monografii byla udělena kol. Podolskému z ÚTF. Proděkan 

vyzval všechna pracoviště k aktivnějšímu přístupu při ucházení se o ceny (děkana, 
rektora, MŠMT, Hlávkovy nadace, aj.) a při navrhování  pamětních medailí.  

 
10. Projekty FRVŠ v tematickém okruhu A podají v letošním roce kol. Matolín (KFPP), 

Stulíková (KVOF), Gášková (FÚUK), Poltierová Vejpravová (KFKL). Kol. Vorobel bude mít 
přednost v příštím roce, pokud bude mít zájem podávat projekt FRVŠ v tomto tematickém 
okruhu.  

 
11. Přijímací zkoušky na navazující Mgr. studium se nadále budou odpouštět úspěšným 

absolventům Bc. studia Obecná fyzika na MFF (pro Mgr. studium učitelství i z Bc. oboru 
učitelství /oficiálně Fyzika zaměřená na vzdělávání/). Všichni ostatní uchazeči budou 
pozváni k přijímací zkoušce (písemná – 4 příklady z fyziky, pro učitelství F-M dva z fyziky 
a dva z matematiky). V tomto roce připraví náplň přijímacích zkoušek proděkan ve 
spolupráci s přednášejícími a vybranými cvičícími předmětů Fyzika I-IV.   

 
12. Proděkan pro studijní záležitosti již nemá prostředky na mimořádná stipendia na 

konference. Místo toho je třeba efektivně využívat všechny zdroje - dřívější i nové (granty 
EU, GAČR, GAUK, SV prostřednictvím řešitelů, RP - Talentovaní studenti – 
prostřednictvím proděkana). Je třeba dbát na to, aby „šikovní“ studenti nezneužívali 
systém čerpáním z několika zdrojů na úkor ostatních.      

 
13. Děkan informoval o stipendiu nadace Karla Urbánka, jež je nabízeno studentům fyziky (22 

kUSD na jeden rok – pro jednoho studenta). Rozmyšlené návrhy je třeba směřovat 
k proděkanovi, a to první možný termín od začátku nového akademického roku. 

 
14. Je třeba registrovat a hlásit dlouhodobé (1 měsíc a více) pobyty studentů v zahraničí. Je to 

započítáno do hodnocení fakulty a je na to vázána akreditace 4letého studia. Proděkan 
žádá všechny vedoucí, aby neprodleně nahlásili (elektronickou cestou) všechny takové 
běžící a nedávno ukončené pobyty Dr. Macharové na studijní oddělení (s kopií 
proděkanovi) a nadále hlásili všechny započaté dlouhodobé pobyty (jméno a příjmení 
studenta, typ a obor studia, začátek a konec pobytu, místo, instituce, účel) .    

 
15. Je  třeba začít s reakreditací. V zájmu redukce byrokracie se bude žádat pouze o 

prodloužení akreditace. Proděkan žádá garanta, který vede učitele oborů, o spolupráci 
s proděkanem Skálou. 

 
16. Na studentskou vědeckou konferenci v Bratislavě (týden před WDS na MFF) by bylo 

vhodné vyslat 4 studenty z Biofyziky, z Jaderné fyziky, z Experimentální fyziky a z 
Teoretické fyziky. Prosím příslušné vedoucí pracovišť o návrhy co nejdříve. Cestovné 
zajistí proděkan Skala z RP Talentovaní studenti.  

 
17. Sumi State University má zájem o spolupráci se studenty Mgr. a Ph.D. studia (proděkan 

zaslal příslušný e-mail). Vedení fakulty podpoří spolupráci v koridorech současné 
akreditace. Kol. Beiderman přislíbil přesvědčit kol. Krakovského, aby si tuto spolupráci vzal 
na starost.    

 
18. Vzhledem k tomu, že prof. Tichý byl jmenován prorektorem, jmenoval děkan nového 

proděkana pro rozvoj. Tím se stal  doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc. z KFKL.  
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19. Proděkan informoval, že v jarním termínu budou vypsána výběrová řízení  na obsazení 

těchto míst: vedoucí KG, KCHFO, KMOP, prof. na FÚUK, doc. na KFPP, KCHFO a ÚTF. 
Kol. Biederman bude pověřen jako vedoucí KMF do 30.6.2011. 

 
20. Bude opět vypsáno výběrové řízení na MOA. 
 
21. Mzdové úpravy s účinností k 1.4.2010 je třeba podat a umístit na server nejpozději do 

15.4.2010. 
 
22. KSF souhlasí se zakoupením nové široké tiskárny na tisk posterů (cena do 150 kKč) 

z prostředků sekce. Stará tiskárna bude umístěna v Troji.  
 
23. Kol. Skrbek informoval o vývoji cen kryokapalin. LHe půjde na Karlov v rámci stávající 

ceny do 300 l/rok. Pokud by bylo potřeba více, budeme hledat další řešení.  
 
24. Příští schůze KSF bude ve čtvrtek 27. května 2010 v 16:30 – 18:10 hod. v Kryopavilonu 

(Troja). 
 
 
Zapsal: Sechovský 


