Zápis ze schůze Studijní komise AS
ze dne 22. 3. 2000
Přítomni (bez titulů): Rokyta, Stanovský, Šámal, Veselý
Omluveni (bez titulů): Bubák, Karger, Kovař, Kryl, Langer, Rojko
Schůze proběhla podle navrženého programu.
1. Přednáška z teorie množin
Po obsáhlé diskusi dospěla komise k závěru doporučit AS alespoň následující opatření účinná již od
tohoto školního roku: (a) snížit počet paralelek semináře na cca 2 a vybrat jejich vedoucí tak, aby
semináře měly odpovídající úroveň (b) zavést vhodnou kontrolu zvládnutí probrané látky.
Novému zavedení přednášky by měla předcházet rozvaha v kolegiu matematické sekce
o jejím obsahu a formě uzavření, neboť bez konečné kontroly nemá přednáška žádoucí efekt.
2. Dokument kol. Rence o Senátu a relevantních studijních otázkách
Komise dospěla ke stanovisku doporučit AS schválení dokumentu beze změn tak jak byl navržen.
Návrh není třeba upravovat dle připomínek Prof. Skály, změny by mohly být vyvolány pouze
závažnými připomínkami doc. Stulíkové.
3. Úprava fyzikálních přednášek
Komise se seznámila s přehledným podkladovým materiálem, zpracovaným Prof. Andělem. Posouzení naléhavosti
navrhovaných změn je plně v kompetenci fyzikální sekce. Komise však doporučuje AS vyžádat si od Prof. Anděla
podklady a posoudit, zda nedochází v průměru k nevyváženosti mezi sekcemi, zejména v posledních ročnících studia.
4. Možnost úpravy studijních předpisů

Komise se domnívá, že je dobré vzhledem k četnosti dosud řešených případů ponechat rozhodnutí
o možném souběhu v pravomoci proděkana pro studijní záležitosti a zároveň mu doporučit, aby
zamezil souběhu studia téhož oboru. V budoucnu by bylo vhodné se samostatně zabývat otázkou
úpravy předpisů vztahujících se na prvé ročníky, k úpravám však přikročit až po roční zkušenosti
s posledně schválenými dokumenty a případné žádoucí úpravy provést pak najednou.
5. Informace o materiálu doc. Staré o studiu oboru matematika v angličtině
Komise uvítala, že v tomto směru se připravují potřebné změny.

6. Různé:
• Komise nedoporučuje přípravu vlastního stanoviska k Nové maturitě, AS by mohl v tomto
směru podpořit stanovisko vedení fakulty.
• Zástupci studentů ve Studijní komisi AS navrhli, aby se kolegia sekcí v důsledku poměrně
vysokého úbytku studentů v prvním ročníku zabývala otázkou kontroly práce v rámci
cvičení včetně kontroly cvičících přednášejícími. Navrhli rovněž zavést vhodnou formou na
začátku studia oboru matematika předmět s pracovním názvem Úvod do matematického
myšlení, aby se usnadnil přechod k formám vysokoškolského studia, neboť v průměru
přicházejí na fakultu studenti s menší připraveností v oblasti přírodovědných předmětů.

Zapsal: J.Veselý

