
Zápis ze schůze Kolegia sekce fyziky konané dne 7. října 2010, 16.30– 17.45.

Přítomni:

Omluveni:

Wolf, Baumruk, Bednář, Šafránková, Biederman, Matyska, Dolejší, Sechovský, 
Skrbek,  Drozd,  Kužel,  Horáček,  Čadek,  Semerák,  Podolský,  Hanzal,  Malý, 
Pešička, Dvořák, Chmelík
Brechler, Stulíková, Janeček

1. Kolega Podolský informoval kolegium sekce o přípravě podkladů žádosti o prodloužení akreditace 
Bc. studia programu Fyzika. Požádal zástupce pracovišť o spolupráci v tomto období. Kolegium SF 
souhlasí s navrženým postupem i s termínem shromáždění podkladů (vyplněných formulářů) 
v elektronické formě. Formuláře budou vloženy do prostoru na jednom ze serverů KFKL. Detaily 
přístupu oznámí pracovištím Štěpán Sechovský, a to do 12.10. 2010. Formuláře, které mají být 
podepsány vyučujícími, dodají pracoviště kolegovi Podolskému na určené místo v tiskové verzi a 
podepsané. 
Pracovní termín odevzdání elektronických i  tiskových verzí je k 31.10.2010.
Každé pracoviště určí kontaktní osobu (vedoucí nebo jím pověřená osoba), která bude zodpovídat 
za správné a včasné dodání všech materiálů. 
Potřebné informace a instrukce pro celou akci předá pracovištím kolega Podolský v nejbližších 
dnech.      

2. Proděkan informoval o: 
- vázání provozních prostředků na rok 2010 ve výši přibližně 7.9 MKč na MFF UK – vázání
  prostředků vyřeší proděkan z centrálních prostředků sekce po rozhodnutí kolegia děkana
  o postupu na fakultě a o podílech na jednotlivé sekce
- hospodářské situaci SF – na účtu 100-01/PROVOZ je k 7.10.2010 ... 5 746 036.75 Kč
- mezinárodním auditu zaměřeném na metodiku rozdělování prostředků na vědu v rámci ČR
Proděkan požádal pracoviště, aby směřovala čerpání finančních prostředků k zůstatku na účtu  - 
1xx-01/PROVOZ  ≤  10 Kč.

3. Proděkan informoval o tom, že: 
- kolegium rektora UK nominovalo na Cenu ministra tyto pracovníky:  doc. F. Bečváře (KFNT) a 
Mgr. M. Krtičku (ÚČJF), na Cenu rektora za tvůrčí počin byl nominován doc. M. Čížek (ÚTF)
- bylo vyhlášeno nové kolo soutěže GAUK – interní konečný termín nových projektů je k 
11.11.2010
- došlo k četným změnám v pravidlech – režie, cestovné, limity, atd.

4. Proděkan požádal vedoucí projektů SV, aby dočerpali finanční prostředky a předali podklady na 
HO, a to do  do 15.11.2010. 

5. Proděkan informoval o tom, že:
- ze 3 nabízených míst na zahraniční postdoc budou obsazena 2
- na výběrová řízení na místa akademických pracovníků v SF byla navržena místa docentů
  (FÚUK, KFKL, ÚČJF)
- bude opět vypsáno výběrové řízení na MOA a připomněl zásady, kterými se přihlášky budou řídit
- na jaře 2011 budou vypsána výběrová řízení na několik míst, jedná se o místa vedoucích
  pracovišť, proděkan vyzval pracoviště, aby se na výběrová řízení řádně připravila

6. Proděkan konstatoval, že o fond Karla Urbánka se zatím nikdo neuchází, a proto kolegium děkana 
rozhodlo, že děkan bude jednat s paní Urbánkovou o rozšíření možnosti udělení stipendia také 
studentům matematiky a informatiky.

Termín příští schůze KSF: 
čtvrtek 16. prosince 2010, 16.00 hod. – 18.00 hod. -  Kryopavilon

Zapsal: V. Sechovský


