Slezská univerzita v Opav
Matematick ústav v Opav
KOLEGIUM EDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU
59. zasedání dne 1. 12. 2005
Zápis
P ítomni: J. Böhmová, M. Engli , T. Kopf, M. Marvan, J. Smítal, K. Smítalová,
J. Skora, J. indlerová, M. tefánková.
Program:
1. Kontrola zápisu.
2. Informace z KR.
3. Informace editele.
4. Aplikovaná matematika.
5. Studijní a ekonomické záleitosti.
6. Vda a zahraniní styky.
1. Kontrola zápisu
2.1 Univerzitní platební karty. Za MÚ bude mít podpisové právo J. indlerová.
4.2 Vukov software Expert Choice byl ji dodán a bude nainstalován.
6.3 Píprava a zveejnní sylab pedmt studijního programu Matematika - zatím
nesplnno. Za technickou stránku (zveejnní na www) zodpovídá M. Marvan. Za
odbornou stránku zodpovídá K. Smítalová. Dodání vypracovanch sylab zajistí
vedoucí jednotlivch oddlení.
2. Informace z KR
Smítal
2.1 Do února 2006 by mly bt na rektorát podklady pro reakreditaci magisterskch
obor navazujícího studia a bakaláského oboru Obecná matematika.
3. Informace editele
Engli
3.1 Podkoval J. Smítalovi a M. Marvanovi za zastupování v dob své nepítomnosti
na ústavu a poádal J. Smítala, aby zastoupil editele i na Kolegiu rektora 6. 12. 2005
(sluební cesta, Japonsko).
3.2 Informoval o personálních zmnách, ke kterm do lo v souvislosti se zmnou
editele ústavu:
- statutární zástupce editele a zástupce editele pro vdu a zahraniní styky - J. Smítal,
- vedoucí oddlení Matematické analzy - M. tefánková.
3.3 Ke dni 1. 12. 2005 jmenoval novou Vdeckou radu Matematického ústavu v Opav
(po schválení v Akademickém senátu SU). Nová Vdecká rada ústavu bude zasedat v
únoru 2006.

3.4 Navrhuje vypracovat okruhy otázek ke státním doktorskm zkou kám. Pítomní
zástupci oborovch komisí sdlí do 14. 12. 2005, zda s návrhem souhlasí.
3.5 V posledním vukovém tdnu zimního semestru opt probhne anketa student k
vuce v Matematickém ústavu.
4. Aplikovaná matematika
S kora
4.1 Informoval o své úasti na konferenci krizového ízení ve zdravotnictví.
4.2 Upozornil na finanní náronost oboru Aplikovaná matematika pro e ení
krizovch situací (financování odborník na vuku a kurz pro studenty). Je poteba
vyíslit piblinou finanní ástku a tu zahrnout do rozpotu na rok 2006.
4.3 editel ústavu souhlasí s tím, aby J. Skora byl i nadále pedagogickm poradcem
pro studijní obory Matematické metody v ekonomice a Aplikovaná matematika pro
eení krizov ch situací.
5. Studijní a ekonomické záleitosti
indlerová
5.1 Informovala o schzce a vsledcích jednání k integrovanému informanímu
systému FAUST. Od 30. 4. 2006 by ml bt zahájen zku ební provoz pro studenty i
pedagogy. Za kadou souást by ml bt jmenován administrátor systému, kter by
pípadné problémy e il. K s tímto postupem nesouhlasí. J. Smítal o této problematice
bude jednat na kolegiu rektora.
5.2 Dílí zprávy grant GA R musí e itelé pedloit na rektorát do 6. 1. 2006.
5.3 Apeluje na e itele projekt, aby doerpali finanní prostedky co nejdíve.
6. Vda a zahraniní styky
Smítal
6.1 V rámci Interního grantového systému SU bylo za Matematick ústav podáno
9 návrh.
6.2 J. Smítal získal grant GA R Dynamické systémy III na roky 2006 - 2008 (na rok
2006 bylo pidleno 356 tis. K).
6. 3 Vedoucí oddlení dodají J. Smítalovi informace o vdecké innosti svch
pracovník za rok 2005 do 15. 12. 2005.
Pí tí Kolegium editele se bude konat 5. 1. 2006 v zasedací místnosti ústavu ve 12.30
hod.
Zapsala: Jiina Böhmová

