
Organizace výuky předmětů prezenčního a kombinovaného  

studia vyučovaných na katedře matematiky 
 

1. Student navštěvuje přednášky a cvičení tak, jak je mu předepsáno rozvrhem. Přesuny 

termínu cvičení nejsou možné vzhledem k velkému počtu studentů. Zápočty budou 

studentům zapsány do e-indexu ve stanoveném termínu na základě splnění 

podmínek. Podmínky pro udělení zápočtu z každého předmětu jsou umístěny 

v příslušném kurzu v MOODLE a studenti o nich budou také informováni na první 

přednášce z předmětu.  

2. Student prezenčního studia, který se včas nestihl zapsat na cvičení, musí toto udělat na 

sekretariátě katedry matematiky. 

3. Studenti kombinovaného studia nemají možnost absolvovat cvičení se studenty 

prezenčního studia.  

4. Student má nárok na konzultace výhradně ve vyvěšených konzultačních hodinách 

především u svého cvičícího. Na konzultaci přichází student připraven, tj. s konkrétními 

dotazy, konzultace není doučování. Student může využít i konzultace online, ovšem musí 

se na tom předem e-mailem domluvit s vyučujícím. 

5. Právo na konzultace končí v posledním výukovém týdnu příslušného semestru. 

6. Zkouškové termíny na zimní semestr akademického roku 2021/22 budou vypsány v UIS 

do poloviny prosince 2021, termíny pro letní semestr do poloviny dubna 2022. Další 

dodatečné termíny již vypisovány nebudou. Studenti (zejména při opakovaném zápisu 

předmětu) s tím musí počítat při plánování zkoušek. Argumenty typu „zbývají mi ještě 

dva pokusy o zkoušku, vypište mi další termín“ (používané zejména na konci druhé části 

letního zkouškového období) nebudou v žádném případě akceptovány. 

7. Výuku všech předmětů vyučovaných katedrou matematiky stanovuji jako nepovinnou.  

8. Studenti druhého, resp. třetího ročníku prezenčního studia oborů PaA, PaE, Info, pokud 

mají zájem se zúčastňovat cvičení, domluví se podle prostorových možností s některým 

vyučujícím. 

9.  Žádosti o uznání zkoušky se podávají elektronicky, a to na serveru 

https://projekty2.czu.cz v sekci Technická fakulta → Matematika → Sekretariát katedry 

matematiky. Lhůta pro podání žádostí je v zimním semestru 10. 10. 2021 a v letním 

semestru 20. 2. 2022. 

10. Studenti se specifickými potřebami podají své žádosti také elektronicky na serveru 

https://projekty2.czu.cz v sekci Technická fakulta → Matematika → Sekretariát katedry 

matematiky, a to do konce příslušného semestru. Součástí žádosti je posudek 

z poradenského centra ČZU vedeného prof. Krahulcovou. 

11. Skripta k předmětům lze koupit na e-shopu ČZU https://eshop.czu.cz/tf/katedry/km.html.  

12. Aktuální pravidla, stejně jako ostatní dokumenty Katedry matematiky, budou na stránkách 

https://katedry.czu.cz/km/. 

                

Důležité upozornění: Vzhledem ke všeobecné dostupnosti těchto informací (nástěnka 

katedry a http://katedry.czu.cz/km)  nebude vedoucí katedry ani ostatní pracovníci nijak 

reagovat na e-mailové či jiné dotazy studentů týkající se problémů pokrytých ve 

vyhláškách. 

 

      V Praze dne 22.9.2021                                              doc. RNDr. Přemysl Jedlička, Ph.D. 

                                                                                              vedoucí katedry matematiky 
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