
Zápis schůze Kolegia matematické sekce 2. března 2023

Schůze se uskutečnila prezenčně od 14:00 hodin. 

Přítomní členové: V. Dolejší, M. Kopa, M. Pokorný, D. Pražák, J. Robová, D. Stanovský, M. Tůma

Hosté: P. Kaplický, Š. Holub (projednávání bodů Studijní záležitosti 1-3)

Studijní záležitosti

1. Na  základě  jednání  Pedagogické  rady  ohledně  hodnotící  zprávy  RVH  UK  týkající  se
zejména předmětu Geometrie 2, bylo KMS požádáno garantem studijního programu Obecná
matematika  o  rozhodnutí,  které  z  nabízených možností  se  má realizovat.  V KMS a PR
nepanuje jednoznačná shoda. 

◦ P. Kaplický navrhl zachovat stávající nastavení studijních plánů – Varianta V1. 

◦ V. Dolejší navrhl variantu záměny pořadí předmětů Geometrie 2 (nově v 5. semestru) a
Úvod do komplexní analýzy (nově ve 4. semestru) – Varianta V2. 

Oba dva navrhovatelé shledávali jimi navržené varianty jako nejméně „bolestné“, zejména z
pohledu studentů. O těchto návrzích  KMS hlasovalo: 

 2 hlasy byly pro Variantu V1, 

 4 hlasy byly pro Variantu V2, 

 1 hlas se zdržel. 

Na  základě  výsledků  hlasování, KMS  pověřuje  garanta  studijního  programu  Obecná
matematika provedením příslušných úprav studijních plánů podle Varianty V2 ve spolupráci
s garanty navazujících magisterských studijních programů.     

2. Připravuje  se  změna  Pravidel  pro  organizaci  studia.  Hlavní  změnou  je  rozdělení  SZZ,
například návrhem je, že k ústní zkoušce stačí 174 kreditů na Bc. Studiu a 105 kreditů na
NMgr. studiu. Kterých předmětů se to týká lze stanovit pro jednotlivé studijní programy
zvlášť (např. konzultace pro DP/BP či pouze volitelné předměty). 

3. V. Dolejší poskytl informaci ohledně studijního stavu studentů 1. ročníku Bc studia.

Personální záležitosti

1. Podzimní konkurzy s nástupem od ledna 2024, návrhy je třeba projednat na květnovém
zasedání KMS.

Organizační záležitosti

1. KMS diskutovalo možnosti  stavebních úprav v Karlíně v důsledku nárůstu nájemného v
budově Zirkonu. 

2. Předběžný harmonogram rozpočtu: 



◦ 5. 4. ... předběžná verze rozpočtu na KD
◦ do 1. 5. (po předpokládaném schválení Rozpisu na AS UK 28. 4.) – poslat rozpočet MFF

UK na AS UK (lhůta 9 dnů) 
◦ 10. 5. ... iniciovat na ten den zasedání AS MFF UK ke schválení rozpočtu 
◦ do cca 22.5. ... nastavení rozpočtů sekcí, nastavení mezd od května.

3. Vedoucí pracovišť připraví podklady pro rozpočet MS do 31. 3. 2023.  

4. Výroční zpráva MFF UK, podklady je potřeba dodat do 22. 3. 2023.

Různé

1. Odhad na počet podávaných projektů PRIMUS je 6 za sekci (5 by mělo letos končit).

Schůze skončila v 15:45.

Zapsal: M. Pokorný

Upravil: V. Dolejší


