
G – Personální zabezpečení – přednášející (školitel, člen ob. r.) v hl. prac. pom. na VŠ

Název VŠ / součásti VŠ: Slezská univerzita v Opavě / Matematický ústav v Opavě

Název SP: Matematika

Jméno a příjmení: Jaromír Sýkora

Tituly: Ing., CSc.

Rok narození: 1936

Rozsah pr. vzt. na VŠ: 100%

Přednášející: ano

Školitel: ne

Člen oborové rady: ne

Přednášky v předmětech

Marketing, Management, Strategické řízení a prognostika, Matematické metody v ekonomice II,
Marko- a mikroekonomie, Aplikovaná statistika, Analýza rizik a civilní nouzové plánování I, II.

Údaje o praxi od VŠ

1966 – 1970 programátor,
1970 – 1983 vedoucí projekce,
1983 – 1990 ředitel PORS,
1990 – 1991 vedoucí projekce AGRODAT,
1991 – 1994 vedoucí oddělení poradenství podnikání, Úřad práce Opava,
1994 – 1995 systémový analytik Krizových situací,
1995 – 1998 vedoucí oddělení krizového plánování ministerstva zdravotnictví ČR,
1998 – dosud vedoucí oddělení Aplikované matematiky na MÚ SU.

Přehled o publ. a další tvůrčí činnosti za posl. 5 let

 1. Marketing, pomocný učební text (1998).
 2. Management, pomocný učební text (1999).
 3. Matematické metody v ekonomii, pomocný učební text (2000).
 4. Makro- a mikroekonomie, pomocný učební text (1999).
 5. Strategické řízení a prognostika, pomocný učební text (2000).

Anotace nejvýznam. publikací, projektů, děl nebo další tvůrčí činnosti

Projekt bakalářského studia „Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací“ (r. 2000, MŠMT
č.109), spolu s doc. Smítalovou.
Projekt praxe posluchačů matematických metod v ekonomice (FRVŠ), (spolu s doc. Smítalovou).
Projekt magisterského studia Matematické metody v ekonomice (spolu s doc. Smítalovou).
Projekt praxe posluchačů Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací (spolu s doc.
Smítalovou).
Expertní posudek na výpočet rentability strojů pro zpracování lenu – Agropodnik Dvoce (2000).
Ohodnocení a expertní posudek rentability odsemeňování lenu – Policie ČR Bruntál (2001).

Obor habilitačního nebo jmenovacího řízení nebo vědecké hodnosti

1980 CSc. – Ekonomika hutnictví (VŠB Ostrava).

Ohlasy publikací (zahraniční/tuzemské): –/–

…………………………………………..
Podpis přednášejícího, Datum: 30. 10. 2001

školitele nebo člena ob. r.


