Zápis jednání kolegia Fyzikální sekce dne 13. 5. 2021, 17.00 ZOOM
Program:
1. Zahájení
2. Vystoupení děkana fakulty doc. Mirko Rokyty
3. Představení tajemnice fakulty Ing. Blanky Svobodové
4. Diskuse s představiteli fakulty
5. Rozpočet fyzikální sekce na rok 2021
6. Běžná agenda
7. Různé
Ad 1. Pan proděkan přivítal na jednání sekce pana děkana.
Ad 2. Pan děkan pozdravil přítomné a vyjádřil naději, že se v září potkáme na setkání zaměstnanců. Dále
představil novou paní tajemnici, Ing. B. Svobodovou.
Ad 3. Paní tajemnice vyjádřila touhu zlepšit komunikaci děkanátu s akademickou obcí a konstatovala, co již
stačila na fakultě vykonat (nákupy ICT => nově vysoutěžený DNS + generální dodavatel), chystá
organizační řád děkanátu, resp. jeho aktualizaci. Na děkanát přibyla nová fakultní právnička
Mgr. I. Vrbová, dále pan Mgr. J. Skalický, který by se měl věnovat digitalizaci a zjednodušování
úřední agendy. Naváže mimo jiné na výstupy pracovní skupiny pro zjednodušení administrativy.
Ad 4. Rozdělení pravomocí OVZS a OPGP (oddělení podpory grantů a projektů, vedoucí dr. Z. Bubeníková)
— vše, co je projekt, bude patřit na OPGP (5 osob), OVZS (3 osoby) se bude nadále zabývat jen
zahraničními styky, Erasmem pro zaměstnance, agendou VR, výjezdy a hostováním. Děkanát bude
mít letos vyšší požadavky (+12 mil. z cca 200 mil.) — přibydou 4 noví lidé. Prof. Z. Strakoš se
přestane věnovat ERC pipeline — ta se bude muset rekonstruovat. Pan děkan oznámil, že by velice
rád postupně navštívil všechna pracoviště.
Ad 5. — ROZPOČET FS
Návrh rozpočtu FS byl vypracován na základě závěrů jednání komise pro přípravu rozpočtu a následného
jednání kolegia sekce fyziky. Výuka je započtena za 4 minulé semestry, setrvačnost doktorandů je zkrácena
o každý rok nad SDS+1. Vědecký výkon byl vypočten podle impakt faktoru s modifikovanou výkonovou
křivkou. Zahrnuje platbu 20 % režie projektů GAČR, TAČR, MŠMT, PRIMUS a GAUK. Mezinárodní
projekty (TA50-59) nejsou zahrnuty do rozpočtu MFF. Odvod z plochy byl v rozpočtu MFF UK navýšen
z 1000 Kč/m2 na 1200 Kč/m2.
Ad 6.
PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
VR MFF UK na dubnovém jednání doporučila prodloužení pracovních smluv OA a AVP. Proběhla jednání
výběrových komisí pro obsazení míst vedoucích pracovišť (KVOF, KFPP), docenta na KFKL, odborných
asistentů na KDF a akademických vědeckých pracovníků na ÚJČF, KFNT a KFPP.
VĚDA A VÝZKUM
a) VR MFF UK na květnovém zasedání doporučila navržené složení rady Cooperatio Physics a
zástupce MFF UK do rad Cooperatio Chemistry (Mančal) a Cooperatio Environmental and
Sustainability Research (Halenka):
Navrhované složení rady Cooperatio Physics: prof. Ing. Jan Franc, DrSc. (Koordinátor), doc. RNDr.
Jiří Pavlů, Ph.D. (zástupce koordinátora), prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc., doc. RNDr. František
Gallovič, Ph.D., doc. RNDr. Dana Gášková, CSc., prof. Mgr. Pavel Javorský, Dr., doc. Dr. rer. nat.
Robert Král, Ph.D., doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D., prof. RNDr. Petr Malý, DrSc., prof. RNDr.
Iva Matolínová, Ph.D., doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D., prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., prof. RNDr.
Ladislav Skrbek, DrSc., prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc.
b) Výsledky hodnocení institucí podle Metodiky 17+ agregované v modulech M1 a M2 byly
zveřejněny v souboru TRIPARTITY VS.zip resp. na těchto stránkách, UK dostala známku A.

c) Hodnocení vědy na UK: MFF UK obdržela hodnocení B+ a je tím považována za „vlajkovou loď“
fakult UK, vyzdvihnuty jsou jak úspěšně získané ERC granty, tak začlenění do výzkumných
mezinárodních sítí a infrastruktur, silný přínos počítačové vědy s teoretickou skupinou informatiky.
Doporučeno je opuštění komfortní zóny základního výzkumu a zaměření se více na riziková
a špičková témata.
d) GAČR: dodatečně podpořil 3 návrhy projektů GAČR (dr. Maršálek, prof. Němeček, doc. Pešička).
e) Projekty Start: řešení projektů se nekryje s kalendářním rokem, poběží od března do března, v
polovině každého třetího měsíce řešení proběhne kontrola, na jejímž základě budou uvolněny zálohy
na další kvartál.
PROVOZ A ROZVOJ
a) Byla ukončena rekonstrukce prostor pro rozšíření bufetu v Troji.
b) Rekonstrukce serverovny v Troji probíhá podle harmonogramu.
c) Ve snaze pokročit v digitalizaci agendy studijního oddělení bude vyzkoušen elektronický způsob
podávání žádostí o SFG (v jarním kole) pomocí formuláře vytvořeného v aplikaci MS Forms.
d) MS Office 365 — na základě společné schůzky se studenty, studenti zorganizovali anketu, zda by
studenti měli zájem o produkty Microsoft. Probíhá jednání se SoftwareOne o smlouvě na 730 ks
licencí.
Ad 7. — RŮZNÉ
Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyhlašuje ve spolupráci se společností Česká hlava PROJEKT z.ú.,
v souladu s příslušnými předpisy, výzvu k podávání návrhů kandidátů / kandidátek na udělení Národní ceny
vlády Česká hlava za rok 2021. Návrhy označené na obálce č. j. 19439/2021-UVCR musí být doručeny
nejpozději do 30. června 2021. Prof. Kalbáčová-Vejpravová seznámila kolegium fyzikální sekce se záměrem
zavést bakalářský program v AJ společně s PřF UK. K záměru nebyly vzneseny žádné připomínky.

Zapsal J. Pavlů

