
1 

 

Zápis č. 6 z (mimořádné) schůze Kolegia matematické sekce 

9. února 2018  

 

Přítomni:     M. Rokyta, V. Dolejší (místo P. Knoblocha), M. Kulich, D. Pražák, J. Rataj,  
J. Robová, J. Tůma 

Host:         P. Kaplický (garant programu matematika). 

Tato mimořádná schůze KMS byla svolána z popudu proděkana pro matematickou sekci 
za účelem projednání a schválení podávané akreditace bakalářských studijních 
programů sekce. Její termín byl stanoven per rollam. Kompletní materiály byly všem 
členům kolegia sekce zaslány v pondělí 5. 2. 2018. Jednání bylo zahájeno v 10:00 hod.   

Po diskusi o některých detailech formulací vyslovili členové KMS souhlas s tímto 
závěrem: 

Kolegium matematické sekce schvaluje, aby byly podány k akreditaci čtyři 

odborné bakalářské programy (Obecná matematika, Finanční matematika, 

Matematika pro informační technologie, Matematické modelování) a dva učitelské 

bakalářské programy (Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání, 

Matematika se zaměřením na vzdělávání). Ukládá garantovi P. Kaplickému, aby 

zapracoval drobné připomínky, které kolegium sekce k předloženým formulářům 

pro odborné programy mělo a prosí P. Kaplického (pro odborné programy) 

a J. Robovou (pro učitelské programy), aby upravená kompletní znění poslali 

v editovatelné formě proděkanu sekce nejpozději v pondělí 12. 2., aby je mohl 

předat kolegiu děkana pro jeho jednání dne 14. 2. 

Různé: 

 J. Rataj se otázal, jak bude u přečerpaných grantů, které budou dány k tíži 

příslušného pracoviště, zohledněna příslušnost jeho řešitelů k různým 

pracovištím. M. Rokyta odpověděl, že problém vyřešíme na sekční úrovni při 

nastavení tzv. „bodu nula“ rozpočtu. Vyzval vedoucí pracovišť, ať si příslušné 

převody ujasní. 

 

 M. Rokyta podal předběžnou informaci o připravované akreditaci doktorských 

studií, zejména o návrhu na změnu názvu doktorského programu 4M6 

a o Koordinační radě pro doktorské programy MFF UK. Nastínil předběžný 

harmonogram přípravy akreditace doktorských programů, které by měly být 

před prázdninami podány na UK. 

Schůze byla ukončena cca v 10:50 hodin. 

Zapsal M. Rokyta 

Schváleno KMS, 21. 2. 2018 


