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KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU
37. zasedání dne 2. září 2003

Zápis

Přítomni: J. Böhmová, T. Kopf, J. Smítal, K. Smítalová, J. Sýkora, J. Šindlerová,
M. Štefánková
Omluveni: M. Marvan

Program: 1. Kontrola zápisu
2. Informace ředitele
3. Studijní záležitosti
4. Věda a výzkum
5. Aplikovaná matematika
6. Studijní a ekonomické záležitosti
7. Různé.

1. Kontrola zápisu

Bez připomínek

2. Informace ředitele
Prof. Smítal

2.1  Informoval o dopise prof. Krupky rektorovi SU, který se týkal Matematického
ústavu. Zároveň informoval i o svém vyjádření ke zmíněnému dopisu (odesláno rektorovi
29. 8 .2003).

2.2  Informoval o problematice týkající se doktorských studentů, kteří studují déle, než je
zákonem stanovena standardní doba studia. Stipendium je v těchto případech plně hrazeno
z rozpočtu MÚ. Někteří studenti po čtyřletém i pětiletém studiu na SU obhajují dizertační
práci na jiné vysoké škole. Tím SU přichází nejen o prestiž, ale i o nemalé finanční
prostředky.

2.3  Informoval o perspektivách dalšího rozvoje MÚ. Do konce roku 2003 bude vypsáno
výběrové řízení na obsazení míst odborných asistentů (termín nástupu - dle dohody).

2.4  Vyjádřil poděkování panu Ivanu Augustinovi za propagaci ústavu nejen v Novinách
SU, ale i v ostatních sdělovacích prostředcích (v souvislosti s čánkem o Letním symposiu z
reálné analyzy upozorňuje, že předsedkyní organizačního výboru byla J. Böhmová).

2.5  Zdůvodnil, proč nebyl podán návrh na Cenu ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy za rok 2003 za Matematický ústav.
Kolegium ředitele důvody akceptuje.

2.6  29. 8. 2003 bylo v Matematickém ústavu zahájeno habilitační řízení pro obor
Matematika - Matematická analýza. Uchazečkou je RNDr. Marta Štefánková, Ph.D. Byla
tak splněna podmínka pro udělování finančních prostředků z projektu "Program podpory
celoživotního vzdělávání".

2.7  Prof. Krupka oznámilve svém dopise rektorovi SU (ze dne 23. 8. 2003), že ke dni 30.
8. 2003 ukončuje svou pedagogickou práci pro Matematický ústav, včetně funkce školitele
v doktorském studiu.



2.8  Dne 19. 9. 2003 se bude konat 10. zasedání Vědecké rady MÚ a rovněž bude zasedat
oborová rada MA a oborová rada GGA. V souvislosti se zasedáním oborových rad žádá
prof. Smítal všechny školitelé o vypracování hodnocení na své studenty. Hodnocení by
mělo obsahovat rovněž i případné návrhy týkající se stipendií, přechodu na jinou formu
studia atd. Hodnocení je nutné vypracovat nejpozději do 12. 9. 2003 a odevzdat na
sekretariátě MÚ.

3. Studijní záležitosti
Doc. Smítalová

Informovala o výsledcích porady (26. 6. 2003), která se zabývala organizačním,
administrativním a odborným zajištěním pedagogické praxe (5 týdnů) posluchačů
učitelského studia. Poradu svolal doc. Koukola - vedoucí Ústavu společenských věd

4. Věda a výzkum
Dr. Štefánková

4.1  Informovala o možnostech získání finančních prostředků pro instituce a stážisty, kteří
jsou zapojeni do programu Marie Curie. Připraví formulář do databáze, která bude
zveřejněna na internetu.

4.2  KŘ zvážilo možnost podání transformačních a rozvojových projektů.

5. Aplikovaná matematika
Ing. Sýkora

Informoval o Kurzu přežití II, který v těchto dnech úspěšně probíhá. Při této příložitosti
poděkoval ing. Šindlerové a Mgr. Rodovi za přípravu a organizační zajištění celé akce.

6. Studijní a ekonomické záležitosti
Ing. Šindlerová

II. kolo přijímacího řízení na matematické obory se bude konat 4. 9. 2003.
23 studentů z I. kola přijímacího řízení potvrdilo, že nastoupí do 1. ročníku (21 -bakalářské
studium, 2 - magisterské studium).
Termín konání I. kola přijímacího řízení na matematické obory pro akademický rok
2004/2005 byl stanoven na 3. 6. 2004.
Počítá se opět s přípravným kurzem k přijímacím zkouškám.

7. Různé
7.1
Ing. Sýkora
Ekonomická praxe studentů bakalářského oboru Matematické metody v ekonomice bude
podnikům finančně kompenzována (2 500 Kč za studenta a rok).

7.2
Doc.Kopf
Projedná možnost přijíždějících pedagogů v rámci programu Sokrates/Erasmus.
Informoval o některých problémech týkajících se výuky a korespondenčního semináře
KOS.

Příští KŘ se bude konat 13.10. 2003 v 10.30 hod.

Zapsala: Jiřina Böhmová


