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Zápis 

 
P ítomni: J. Böhmová, M. Engli , T. Kopf, M. Marvan, J. Smítal, K. Smítalová, 
J. S kora, J. indlerová, M. tefánková. 
Program:  
  1. Kontrola zápisu. 
  2. Informace z KR. 
  3. Informace editele. 
  4. Aplikovaná matematika. 
  5. Studijní a ekonomické zále itosti. 
  6. V da a zahrani ní styky. 
 
1. Kontrola zápisu  

 

2.1  Univerzitní platební karty. Za MÚ bude mít podpisové právo J. indlerová. 
 
4.2  V ukov  software Expert Choice byl ji  dodán a bude nainstalován. 
 
6.3  P íprava a zve ejn ní sylab  p edm t  studijního programu Matematika - zatím 
nespln no. Za technickou stránku (zve ejn ní na www) zodpovídá M. Marvan. Za 
odbornou stránku zodpovídá K. Smítalová. Dodání vypracovan ch sylab  zajistí 
vedoucí jednotliv ch odd lení. 
 

2. Informace z KR 

Smítal 

 
2.1  Do února 2006 by m ly b t na rektorát  podklady pro reakreditaci magistersk ch 
obor  navazujícího studia a bakalá ského oboru Obecná matematika. 
 
3. Informace editele 

Engli  

 
3.1  Pod koval J. Smítalovi a M. Marvanovi za zastupování v dob  své nep ítomnosti 
na ústavu a po ádal J. Smítala, aby zastoupil editele i na Kolegiu rektora 6. 12. 2005 
(slu ební cesta, Japonsko). 
 
3.2  Informoval o personálních zm nách, ke kter m do lo v souvislosti se zm nou 
editele ústavu:  

- statutární zástupce editele a zástupce editele pro v du a zahrani ní styky - J. Smítal, 
- vedoucí odd lení Matematické anal zy - M. tefánková.  
 
3.3  Ke dni 1. 12. 2005 jmenoval novou V deckou radu Matematického ústavu v Opav  
(po schválení v Akademickém senátu SU). Nová V decká rada ústavu bude zasedat v 
únoru 2006. 
 



3.4  Navrhuje vypracovat okruhy otázek ke státním doktorsk m zkou kám. P ítomní 
zástupci oborov ch komisí sd lí do 14. 12. 2005, zda s návrhem souhlasí.  
 
3.5  V posledním v ukovém t dnu zimního semestru op t prob hne anketa student  k 
v uce v Matematickém ústavu. 
 
4. Aplikovaná matematika 

S kora 

 

4.1  Informoval o své ú asti na konferenci krizového ízení ve zdravotnictví. 
 
4.2  Upozornil na finan ní náro nost oboru Aplikovaná matematika pro e ení 
krizov ch situací (financování odborník  na v uku a kurz  pro studenty). Je pot eba 
vy íslit p ibli nou finan ní ástku a tu zahrnout do rozpo tu na rok 2006. 
 
4.3  editel ústavu souhlasí s tím, aby J. S kora byl i nadále pedagogick m poradcem 
pro studijní obory Matematické metody v ekonomice a Aplikovaná matematika pro 

e ení krizov ch situací. 

 

5. Studijní a ekonomické zále itosti 

indlerová 

 

5.1  Informovala o sch zce a v sledcích jednání k integrovanému informa nímu 
systému FAUST. Od 30. 4. 2006 by m l b t zahájen zku ební provoz pro studenty i 
pedagogy. Za ka dou sou ást by m l b t jmenován administrátor systému, kter  by 
p ípadné problémy e il. K  s tímto postupem nesouhlasí. J. Smítal o této problematice 
bude jednat na kolegiu rektora. 
 
5.2  Díl í zprávy grant  GA R musí e itelé p edlo it na rektorát do 6. 1. 2006. 
 
5.3  Apeluje na e itele projekt , aby do erpali finan ní prost edky co nejd íve. 
 
6. V da a zahrani ní 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 p id leno 356 tis. K ). 
 
6. 3  Vedoucí odd lení dodají J. Smítalovi informace o v decké innosti sv ch 
pracovník  za rok 2005 do 15. 12. 2005. 
 
 

P í tí Kolegium editele se bude konat 5. 1. 2006 v zasedací místnosti ústavu ve 12.30 
hod. 
 
 

Zapsala: Ji ina Böhmová 

 


