Zápis jednání kolegia Fyzikální sekce dne 14. 10. 2021, posluchárna F1
1) Personální
— vypsána výběrová řízení na: vedoucí pracovišť (ÚČJF, KFKL), profesor/ka (KFKL),
docent/ka (KFA, ÚČJF, ÚTF 2×, KG, KFNT), odborný asistent (KCHFO 2×, KFM),
akademický vědecký pracovník (FÚ 3×, KFA, KFNT 2×, KFPP), postdoktorand
(ÚTF 2×), hostující profesor/ka (ÚČJF),
— návrhy prodlužení smlouv OA a VPA bude předloženo VR MFF UK 3. 11. 2021
(J. Faltová, P. Matvija, J. Hanuš, P. Kolorenč, D. Heyrovský),
— nový docenti k 1. 11. 2021: dr. Chlan, dr. Augustovičová a dr. Stráský, jmenovací řízení
doc. Maška pokračuje na VR UK 21. 10. 2021,
— nová opatření UK: Kariérní řád Univerzity Karlovy (OR č. 28/2021) — vedení fakulty
vypracuje kariérní řád MFF UK (platný nejpozději 1. 7. 2022). Nově, OR 23/2021
definuje „postdoktoranda“ na UK (účinné od 1. září 2021) a ukládá nutnost obsazování
této pozice výběrovým řízením dle Kariérního řádu UK.
2) Věda a výzkum
— program Cooperatio — přihláška kompletní připravena v předstihu (termín pro plnou
přihlášku je únor 2022),
— program OP JAK — již schválen vládou, ve vědecké ose bude tlak na aplikovaný
výzkum, kofinancování pro VŠ 5 %, první výzvy budou na výzkumné infrastruktury a
špičkový výzkum, většina dalších projektů bude celouniverzitních,
— spolupráce ČR s Institut Laue-Langevin v Grenoblu —rok 2021 dočasně vyřešen, ale
stále nevyřešeno pro 2022+, řešení se hledá,
— jarní kolo studentských fakultních grantů (SFG) 2021 — na FS řešeno 37 projektů,
— Strouhalovská přednáška (2. 3. 2022) — FS sbírá návrhy na přednášející.
3) Studijní
— nový bakalářský SP Science — PřF UK a MFF UK oznámily RUK úmysl předložit SP,
— nový magisterský SP Master in Experimental Physics — proběhla diskuse o koncepci,
možnostech a úskalích, předně je třeba vyřešit otázku školného,
— otevření nové bakalářské učitelské kombinace Fyzika–Informatika — KDF bude
zajišťovat výuku fyziky pro učitelské kombinace s PřF UK, tak by se mohla otevřít
i kombinace Fyzika–Informatika, z hlediska studijních plánů nejsou překážky (růst
počtu kombinací vyvolává rozvrhové problémy), předpokládá se nejprve revize
existujících učitelských kombinací a jejich reforma/redukce,
— výsledky studentských anket za minulý akademický rok byly zhodnoceny podle nové
metodiky, 10 nejlepších pedagogů z každé sekce bylo o ceněno na zasedání VR,
— platnost licencí ZOOM — fakultní (do 12. 3. 2022), CESNET (do 10. 5. 2022), UK přes
LF Plzeň (do 4. 10. 2022),
— administrativa spojená s Fondem mobility UK zůstává v gesci OVZS,
— hledá se sekční a fakultní koordinátor programu Erasmus.
4) Provoz a rozvoj
— soutěž na opláštění TL by měla být dokončena do prosince (a tedy i známá fin. částka),
— využití prostor po OFS nad bufetem — přechodně pod správou ÚTF (pro správce
fakultního HPC centra, doktorandi ÚTF, doktorandi z jiných kateder),
— vestavba kanceláří v místě č. m. V 186–189 v objektu VD — příprava projektové
dokumentace, předpokládaný termín dokončení je konec října 2021.

5) Různé
— volba rektora proběhne 22. 10. 2021,
— Den otevřených dveří proběhne 23. 11. 2021 od 9h do 16h v areálu Trója (nebo online),
— do 31. 8. 2022 je fakultě zpřístupněn nástroj Writefull pro akademické psaní a
pokročilou korekturu textu v angličtině,
— Dr. P. Malý (FÚ UK) získal prestižní grant EU Marie Sklodowska-Curie Action,
— Prof. J. Hořejší (ÚČJF MFF UK) a prod. M. Vlach obdrželi na zářijovém zasedání
VR UK stříbrné pamětní medaile Univerzity Karlovy, v říjnu ji také prof. J. Štěpánek,
— Tomáš Hrbek, dr. Peter Kúš, dr. Yurii Yakovlev a prof. Vladimír Matolín získali
prestižní ocenění f-cell award v kategorii Research & Development.
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