
Zápis schůze Kolegia matematické sekce 29. září 2022

Schůze se uskutečnila prezenčně od 14:00 hodin. 

Přítomní členové: V. Dolejší, M. Kopa, M. Pokorný, D. Pražák, A. Slavík, D. Stanovský, M. Tůma

Studijní záležitosti

1. KD  projednalo  ideový  návrh  změn  v pravidlech  pro  vypisování  a  zadávání  bakalářských  
a  diplomových  prací.  Schvalování  zadání  řešit  výhradně  elektronicky,  bez  tištěných  ručně
podepisovaných verzí. Měl by být stanoven postup v okamžiku, kdy student odevzdá závěrečnou
práci, která zásadním způsobem porušuje stanovené požadavky (měla by existovat možnost takovou
práci nepřipustit k obhajobě). Dalším námětem pro změnu předpisů je možnost studenta odstoupit od
obhajoby, pokud je práce v posudcích vedoucího i oponenta označena za nevyhovující. Konkrétní
návrh bude předložen k projednání později.

2. Matematická  sekce  diskutuje  o  tom,  zda  studentům  umožnit,  aby  obhajoba  závěrečné  práce  
a ústní část SZZ neprobíhaly ve stejném termínu. Zatím nepanuje shoda, diskuse bude pokračovat.

3. Počty přijatých ukrajinských studentů v mimořádném kole přijímacích řízení: OM 4, FM 9, MIT 8,
MOD 4.

4. Imatrikulace 1. ročníku dne 27. 10. 2022, vedoucí pracovišť nahlásí sekčnímu proděkanovi příslušné
osoby do 18. 10. 2022.

5. Bakalářské promoce se konají v refektáři ve čtvrtek 10. 11. 2022 v 9:00 (OM), 10:30 (OM, MIT), 
12:00 (FM, MMod, učitelství). Na každý termín je potřeba zajistit dvě osoby do 18. 10. 2022.

6. Počty zapsaných do 1. ročníku Bc. studia: MMOP 122 (loni 128), MFMP 80 (65), MITP 23 (34),
MMOD 33 (33), FMUP 20 (23), MIUP 7, MDUP 7, MAUP 1, MFUP 1, MNUP 1. Celkem fakulta
750, loni 803.

Personální záležitosti

1. Konkurzy s termínem přihlášek do 15. února je potřeba připravit a vypsat s dostatečným předstihem, 
nejpozději do poloviny prosince.

2. KMS projednalo návrhy na prodloužení smluv pracovníků MS.

3. Univerzitní komise schválila předložený návrh na pobyt juniorního postdoka Marca Fraccaroliho 
navrženého MS. Vedoucí KMA byl pověřen jednáním o konkrétních podmínkách nástupu.

Věda
1. GAUK:  bylo vyhlášeno 20. kolo soutěže GAUK. Možnost podávání přihlášek nových projektů je 

3. 10. – 15. 11. 2022.  OGAP bude informovat fakultní veřejnost a spolupracovat se studentskou
komorou AS při organizaci semináře pro zájemce.

2. V.  Dolejší  informoval  o  průběhu  příprav  projektů  OP  JAK,  vedoucí  MÚUK  a  KNM  podali
upřesňující informace.



Organizační záležitosti

1. Ve dnech 22. až 24. listopadu 2022 budou volby do SKAS UK, ZKAS UK a ZKAS MFF, viz 
https://www.mff.cuni.cz/cs/akademicky-senat/volby/volby-as-uk-zkas-mff-uk-2022. Vedoucí 
pracovišť byli vyzvání, aby v dostatečné míře informovali na svých pracovištích.

2. Akce s žádostí o případnou podporu RSJ je potřeba zadat na stránce sekce do 15. října.

3. Mechanismus prověřování firem a dalších partnerů fakulty z hlediska bezpečnostních rizik – po 
dohodě s M. Vlachem firmy bude řešit přímo OFS, reklamu a další partnery pak OPMK, které 
prověří danou společnost (především v systému Newton). Je nutné o nových potenciálních 
partnerech důsledně informovat OFS, resp. OPMK.

Různé

1. Vyhlášení jubilejního 25. ročníku Ceny Wernera von Siemense pro studenty, pedagogy a vědce 
technických a přírodovědeckých oborů v ČR. S ohledem na skutečnost, že návrhy v rámci kategorie 
„Nejlepší pedagogický pracovník“ podléhají projednání v kolegiu rektora UK, prosí o OVZS 
o zaslání nominací nejpozději do 10. 11. 2022.  

2. Elektronicky podepsané DPP lze zasílat přes spisovou službu tajemnici fakulty.

Schůze skončila v 16:00.

Zapsal: A. Slavík

Upravil: V. Dolejší

https://www.mff.cuni.cz/cs/akademicky-senat/volby/volby-as-uk-zkas-mff-uk-2022

