
Zápis jednání kolegia Fyzikální sekce dne 24. 10. 2022, 17.30 
posluchárna T2 

1) Věda a výzkum 
— OP JAK výzva „špičkový výzkum“: RUK provedl kontrolu projektových fiche a 

doporučil: (i) „Centrum pro analýzu a modelování přírodních ohrožení a rizik“ výměnu 
hlavního odborného manažera z PřF UK; (ii) „Rozvoj analytických a statistických 
nástrojů a nástrojů strojového učení ve společenskovědních disciplínách“ výměnu 
odborného manažera a vedoucích VZ; (iii) „ELLEDER (Biocentrum Albertov)“ zvážit 
nominace jednotlivých vedoucích VZ.  Připravuje se dalších 11 projektů (9 s účastí FS), 
u nichž MFF UK figuruje jako partner, finanční spoluúčast činí 5 %. 

— OP JAK výzva „PhD Infra“: UK rozdělí mezi fakulty a součásti 636 MKč, MFF 
prostředky využije zejména pro HPC.  

— Nominace odborníků do seznamu hodnotitelů NAÚ: MFF UK letos navrhuje 
17 odborníků (13 za FS). 

— GAUK:  bylo vyhlášeno 20. kolo soutěže GAUK. Přihlášky projektů do 15. 11. 2022.   
— Primus: z 12 nově podpořených projektů, je 6 projektů z MFF UK (4 FS, 1 IS a 1 MS). 

V současné době se připravují smlouvy s řešiteli. Spoluúčast MFF UK na FSv roce 
2023: 40 % strategický fond děkana, 25 % FS, 35 % pracoviště. 

— Za FS podáno 13 návrhů na excelentní publikace do hodnocení podle M17+, výběr na 
základě hodnocení návrhů radou Cooperatio s přihlédnutím k podílu autorů z MFF UK. 

— Děkan informoval e-mailem (18. 8. 2022) pracoviště o stanovisku VR MFF UK (ze 
zasedání 1. 6.) ke „Spolupráci s časopisy se sníženou úrovní recenzního řízení“ 
https://www.mff.cuni.cz/data/web/obsah-puvodni/fakulta/vr/20220601p1.pdf  

— MSCA Postdoctoral Fellowships: podány 3 projekty pro přijíždějící uchazeče (KFKL, 
2× ÚČJF) a 1 projekt výjezdový (KFPP). Výsledky začátkem 2023.  

— Doplnění členů panelů GAČR: kontrolní rada GAČR řeší, že členové panelů mají 3× 
větší úspěšnost pří získáváni projektů, než ostatní uchazeči. Zájemci o členství v panelu 
se nově hlásí samostatně — hlaste na OGAP, kdo se přihlásil. 

— Příprava akreditace pro habilitační a jmenovací řízení (termín 11. 11. na OVZS). 
— Návrhy na odměny z projektu Cooperatio za excelentní publikace v období 11/2021–

10/2022: pracoviště zašlou návrhy, které jsou zahrnuty do D1 podle M17+, případně 
jiné významné publikace. K publikacím z D1 (M17+) není nutné žádné zdůvodnění, u 
ostatních prosím přiložit krátké zdůvodnění excelence (termín 7. 11. 2022). 

— Strouhalovská přednáška (jaro 2023) — návrhy do 15. 11. 2022. 
— Jmenováni docenty byli k 1. 6. 2022 : Mgr. Michal Žák, Ph.D. a RNDr. Jiří Prchal, 

Ph.D., k 1. 7. 2022 RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D. Dne 26. 9. 2022 schválilo KR 
jmenování docentem dr. M. Běhounkovou, dr. D. Heyrovského a dr. J. Proklešku. Dne 
17. 6. 2022 byl jmenován profesorem Doc. Karel Mašek.  VR UK 22. září 2022 
schválila návrh na jmenování profesorem doc. RNDr. Františka Galloviče, Ph.D. 

— Nominace odborníků z MFF UK do vědecké rady GAČR: KR doporučilo podat z MFF 
dva návrhy — na prof. Hajiče a prof. Kalbáčovou-Vejpravovou. 

2) Studijní záležitosti 
— Počty zapsaných bakalářských jsou o něco nižší než vloni celkem 750(803), z toho FP 

142(177), MFMP 80(65), FMUP 20(23).  

https://www.mff.cuni.cz/data/web/obsah-puvodni/fakulta/vr/20220601p1.pdf


— Změna výše školného pro anglickojazyčné Ph.D. studium z 0 Kč na 1000 Kč ročně. 

3) Provoz a rozvoj 
— Optická dílna – p. Ulrych bude pracovat do konce roku 2024, je třeba zvážit další 

pokračování činnosti dílny, případně začít shánět nového pracovníka. 

4) Různé 
— Návrhy na odměny je třeba posílat vždy nejpozději do 25. příslušného měsíce.  
— Mechanismus prověřování firem a dalších partnerů fakulty z hlediska bezpečnostních 

rizik — o nových potenciálních partnerech důsledně informujte OFS (firmy), resp. 
OPMK (partneři, reklama).  

— Cena Milana Odehnala (JČMF): 2. místo Mgr. Tereza Ďurovcová (KFPP MFF UK), 
3. místo společně obsadili Mgr. Jiří Doležal (FZÚ AV ČR a KFPP MFF UK) a RNDr. 
Jindřich Pipek (FÚ MFF UK).  

— Cena Neuron: Doc. M. Setvín (KFPP). 
— Juniorská Univerzita Karlova: vedení UK vybralo do programu přednášku Hrátky 

s pravděpodobností — teorie, simulace, aplikace (RNDr. Martin Holub, Ph.D.). 

 

Zapsal J. Pavlů 

http://jcmf.cz/?q=en/node/2183
https://www.nfneuron.cz/person/martin-setvin

