Matematick ústav Slezské univerzity v Opav
Dlouhodob zámr vzdlávací, vzkumné a umlecké innosti
na období 2006 - 2010
1. Úvod
Matematick ústav Slezské univerzity v Opav byl zízen jako samostatn
vysoko kolsk ústav k 1. lednu 1999. Vznikl z Ústavu matematiky, kter byl
organickou souástí FPF SU od jejího vzniku v roce 1991, a kter se díky
kvalifikovanému personálnímu obsazení rychle rozvíjel. Proto u v roce 1994 Slezská
univerzita získala doktorské studium a v roce 1995 právo konat habilitaní a
profesorská ízení, a to v oboru matematická anal za. V souasnosti je Matematick
ústav v Opav v znamn m, mezinárodn uznávan m vdeck m pracovi tm.
Pibli n dv tetiny jeho rozpotov ch prostedk jsou ureny na vdu a vt inou
byly získány ve veejné sout i, a dv tetiny jeho akademick ch pracovník má
úvazky v rámci vdy. Nosn m projektem je v zkumn zámr MSM4781305904
"Topologické a analytické metody v teorii dynamick ch systém a matematické
fyzice" schválen na roky 2006 - 2011; navazuje na v zkumn zámr MSM
192400002 "Globální anal za", kter byl v ústavu e en v letech 1999 - 2005.
Ústav zabezpeuje bakalásk , magistersk a doktorsk studijní program
Matematika a má akreditaci pro habilitaní a profesorská ízení v matematick ch
oborech. Jeho psobnost je celostátní. Ústav také poskytuje a roz iuje mo nosti
bakaláského studia matematick ch obor aplikaního charakteru; vt ina student v
tomto studiu pochází z regionu.
Dlouhodob zámr vzdlávací a v zkumné innosti Matematického ústavu na
roky 2006 - 2010 má na zeteli pedev ím rozvoj tchto priorit:
a) Nabídkou nov ch respektive inovovan ch studijních program zv it poet
student ve studijních programech Matematika.
b) Vedle existujícího základního v zkumu rozvíjet vdeckou práci v oblasti
aplikované matematiky a usilovat i o zapojení ústavu do projekt podporovan ch
Evropskou unií.
c) Nadále zvy ovat kvalitu absolvent a ve keré innosti ústavu.
2. Vzdlávací innost Matematického ústavu
V souasnosti ústav zabezpeuje 3 studijní programy Matematika, které zahrnují
celkem 13 studijních obor: Aplikovaná matematika, Aplikovaná matematika pro
e ení krizov ch situací, Matematické metody v ekonomii, Obecná matematika
(bakaláské studium), Geometrie, Matematická anal za (magisterské obory),
Geometrie, Matematická anal za, Matematická fyzika, Uitelství matematiky pro
stední koly (navazující magisterské obory), Geometrie a globální anal za,
Matematická anal za, Matematická fyzika (doktorské studium). V echny obory lze
studovat prezenn, doktorské studium má i kombinovanou formu, tu ale vyu ívá
minimum student. Ve v ech tech studijních programech je více ne 100 student a
ka doron více ne 20 absolvent. O dobré úrovni student svdí jednak v sledky v
mezinárodních sout ích jako je Studentská vdecká a odborná innost v matematice,
a také to, e absolventi bakalásk ch obor nemají v pípad poteby problém získat

navazující magisterské vzdlání na nkteré jiné vysoké kole v R. Relativn velk
poet student absolvuje ást svého studia na nkteré vysoké kole v zahranií.
V následujícím ptiletém období je zámrem nabídnout studentm monost
kombinovaného studia aplikovanch bakaláskch obor, zv it atraktivitu studia
matematiky modifikací stávajících program a zv it tak poet student i absolvent
alespo na dvojnásobek. To znamená, e v roce 2010 by ml mít ústav alespo 200
student a 40 - 50 absolvent. Nadále uplatovat individuální pístup ke studentm,
kter se osvdil ji v minulosti. V pípad doktorského studia pi vedení doktorand
je t ve vt í míe vyuívat potenciálu Matematického ústavu AVR, s ním má
Matematick ústav v Opav dohodu o spolupráci. Spolupracovat s ostatními
souástmi SU pi inovaci a roz iování nabídky studijních program se zastoupením
matematiky. Rozvíjet monosti celoivotního vzdlávání zabezpeované ústavem.
3. V deckovzkumná innost
Ti tm vdecké práce je vzkumn zámr MSM4781305904 "Topologické a
analytické metody v teorii dynamickch systém a matematické fyzice" schválen na
roky 2006 - 2011, kter pedstavuje asi 50% rozpotu ústavu a dále tyi granty
GAR, které pedstavují více ne 10% rozpotu. Objemem nejvt í je doktorsk
grant GA201/03/H152 "Topologické a analytické metody v teorii dynamickch
systém a matematické fyzice" schválen na roky 2003 - 2007. Ústav se také podílí
na e ení grantu americké NSF OISE-0456135, CFDA No. 47.079 "IRES: Real
Analysis Mathematics Opportunities for U.S. Undergraduates in Poland and the
Czech Republic", schváleného na roky 2005–2008, v jeho rámci studenti ze St. Olaf
College, MN, absolvují ást studia v Matematickém ústavu v Opav. Oba posledn
zmiované projekty umoují vt í zapojení student do vdecké innosti. Podobn
pístup je v Matematickém ústavu uplatován dlouhodob a bude tomu tak i v
následujícím období.
Vzkum, realizovan v Matematickém ústavu, je vt inou základní, na vysoké
mezinárodní úrovni. S cílem posílit aplikace matematiky a dosáhnout na prostedky
poskytované Evropskou unií bude zízeno pracovi t pro transfer technologií. Ústav
se také v souti pokusí získat prostedky na dal í projekty aplikaního charakteru. V
oblasti základního vzkumu bude posílena dosavadní pozice ústavu, co znamená, e
ústav svm charakterem zstane nadále pedev ím vdeckm pracovi tm s
vznamnou vchovou mladch vdeckch pracovník.
4. Internacionalizace
Ústav bude v tomto smru respektovat celosvtové trendy a pokraovat ve své
dosavadní tradici. Tká se to zejména mobilit student i vdeckch pracovník,
spolupráce pi e ení projekt s pedními zahraniními odborníky, participace na
e ení mezinárodních projekt.
5. Kvalita systému ízení
Na ústavu existuje systém prbného sledování a vyhodnocování innosti. Patí k
nmu vroní zprávy o innosti ústavu, dílí a závrené zprávy o e ení vdeckch
projekt, úsp nost ve veejnch soutích o nové projekty, vsledky student v
mezinárodních soutích, závry Akreditaní komise pi posuzování novch návrh.
Garantem úrovn je Vdecká rada ústavu v ní vt inu len tvoí vznamní externí

odborníci. Dvakrát ron se koná studentská anketa k úrovni vuky matematickch
pedmt. Technick aparát ústavu je mal, kvalitní a efektivní. Ústav bude v tchto
trendech pokraovat.
Slabm místem je elektronick systém pro zpracování informací, zejména v
oblasti studijní agendy a vdecké práce. Jeho vt í efektivita by u etila v podstat
administrativní práci nejkvalifikovanj ích akademickch pracovník. Ústav podpoí
jakékoliv zmny v rámci SU, které by zlep ily tento stav.
6. Personální a sociální rozvoj
Matematick ústav SU je netypick vysokm podílem mladch kvalifikovanch
vdeckch pracovník, alespo s hodností Ph.D. Jen nkolik akademickch
pracovník, vt inou s nejvy í kvalifikací, má pracovní smlouvu na dobu neuritou.
Na druhou stranu, vedení ústavu podporuje a motivuje - hmotn i moráln - mladé
pracovníky ke kvalifikanímu rstu. Silnou motivací je to, e ústav musí sout it o
vt inu svch rozpotovch prostedk. V odmování je uplatována velká
diferenciace, v závislosti od dosa ench vsledk.
Díky znanm prostedkm z rznch projekt ústav má mo nost finann
motivovat vynikající doktorandy ale i studenty posledních roník se sklonem k
vdecké práci a také umo nit tm nejlep ím úast - zásadn aktivní - na vznamnch
mezinárodních konferencích v zahranií. Podobn pístup bude ústav uplatovat i
nadále.
7. Rozvoj a obnova materiáln technické základny
Velká ást rozpotu ústavu, ka doron více ne 10%, je urena k nákupu odborné
literatury a programového vybavení. Jedná se pedev ím o asopiseckou literaturu pro
Knihovnu Matematického ústavu. Její vbr je podízen vdeckému zamení ústavu
a pokrvá jeho poteby. Vrazn je zvy ující se podíl elektronickch verzí
matematickch asopis. Zachování tohoto trendu bude prioritou i v budoucnu. Ústav
bude i nadále prb n obnovovat pístrojové, zejména poítaové vybavení.
8. Závr
Dlouhodobm zámrem Matematického ústavu SU v Opav je upevnit své postavení
mezinárodn uznávané vdecké instituce v rámci Slezské univerzity, a to v oblasti
základního vzkumu a ve vchov mladch vdeckch pracovník. Rozvíjet
aplikovan vzkum, a získávat na nj finance i ze zahraniních zdroj. Modifikovat
nabídku tak aby v roce 2010 ve studijních programech Matematika bylo zapsáno
alespo 200 student a aby se pimen zv il poet absolvent. Dsledn zvy ovat
kvalitu ve v ech oblastech innosti ústavu.

