Slezská univerzita v Opavě
Matematický ústav v Opavě
KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU
71. zasedání dne 3. 5. 2007
Zápis
Přítomni: J. Böhmová, M. Engliš, T. Kopf, M. Marvan, J. Smítal, J. Sýkora,
J. Šindlerová, Štefánková.
Omluveni: K. Smítalová
Host: A. Ryšavý.
Program:
1. Kontrola zápisu.
2. Informace ředitele.
3. Věda a výzkum.
4. Aplikovaná matematika.
5. Výpočetní technika.
6. Různé.
1. Kontrola zápisu
Engliš
1.1 Informační systém STAG:
Ryšavý
Shrnul informace o zavádění IS STAG na jednotlivých součástech a informoval
o problémech, které se při zavádění IS vyskytují (není propojen systém Stag
s ekonomickým systémem Magion, problém s předzápisem, definování jednotlivých
rolí a pravomocí). Do konce května 2007 by měla být zavedena historie studentů na
všech součástech.
Po diskusi:
Za zavedení IS STAG v Matematickém ústavu zodpovídá zástupkyně pro studium
K. Smítalová, technickou podporu bude zajišťovat administrátor A. Ryšavý.
V květnu proběhne školení k IS STAG (www aplikace) pro vyučující (v týdnu 14. 18. 5, zaměstnanci budou informováni e-mailem) a pro studenty (datum bude upřesněno
a včas zveřejněno). Školení zajistí A. Ryšavý a laboranti počítačových učeben.
V souvislosti se zaváděním nového IS neproběhne registrace předmětů pro ak. rok
2007/2008 v květnu. Registrace bude probíhat na konci srpna, studenti budou
informování o termínu na nástěnkách i na www stránkách ústavu.
1.2 Evropský grantový systém:
Engliš
Děkuje M. Štefánkové, která podala přihlášku do EGS (7. rámcový program).
1.3 Rozpočet SU byl předložen Akademickému senátu SU. K rozpočtu MÚ na rok 2007
proběhne ještě jednání rektora a ředitele MÚ.
1. 4 Evaluace vědecké části MÚ proběhne ve dnech 9. - 11. 5. 2007. Podklady pro
evaluaci byly evaluační komisi odeslány.
cc

2. Informace ředitele
Engliš
2.1 Priority IGS za Matematický ústav:
Po diskusi: MÚ bude především podporovat aktivní účast pracovníků do 40 let na
mezinárodních konferencích.
2.2 Bude vypracována metodika pro zpracování a zpřístupňování bakalářských,
diplomových, rigorózních a dizertačních prací na MÚ. Zodpovídá: M. Marvan.
2.3 V jednání je stále vytvoření hostitelských míst v Matematickém ústavu.
3. Věda a výzkum
Smítal
3.1 M. Englišovi byla udělena Cena Učené společnosti České republiky v kategorii
"vědecký pracovník" pro rok 2007. Je to mimořádná pocta pro Matematický ústav
i Slezskou univerzitu. M. Englišovi bylo vyjádřeno blahopřání i poděkování.
3.2 FRVŠ - byly podány 3 projekty: A (M. Málek, A. Ryšavý, M. Marvan), G (J.
Dvořáková, M. Čiklová, M. Štefánková), F (J. Melecký, J. Vícha). Všem patří
poděkování.
3.3 Na webových stránkách ústavu bude u rigorózních prací uvedena i informace
o tom, kde byla práce publikována. Zodpovídá: A. Ryšavý.
3.4 Do 8. ročníku celostátního kola SVOČ 2007 v matematice byly zaslány dvě
soutěžní práce (E. Blažková, vedoucí práce J. Kopfová; I. Lindovská, vedoucí práce
K. Smítalová). Obě studentky 5. ročníku (obor Matematická analýza) budou soutěžní
práce prezentovat 9. 5. na semináři z matematické analýzy. Poděkování patří
studentkám i vedoucím prací.
3. 4 Prof. Stoer z Univerzity Würzbug věnoval Matematickému ústavu matematické
časopisy ze své soukromé sbírky. Prof. Smítal děkuji T. Kopfovi za vyřízení všech
náležitostí a převoz knih na MÚ. Prof. Sternovi bude zaslán děkovný dopis. Zodpovídá:
T. Kopf.
4. Aplikovaná matematika
Sýkora
4.1 Informoval o termínech státních závěrečných zkoušek pro bakalářské obory (MME
- 31. 5. 2007, AMKS - 1. 6. 2007).
5. Výpočetní technika
Marvan
5.1 Vypracování studijních opor. Po diskusi:
Bude jednáno i o případném nákupu opor (po schválení vnitřním auditem) nebo
o použití opor financovaných z Evropského sociálního fondu.

6. Různé
Böhmová
6.1 Termín státních závěrečných zkoušek pro magisterské obory. Bude včas upřesněno
a studenti budou informováni.
6.2 Výjezdy studntů v rámci projektu Sokrates/Erasmus v zimním semestru ak. roku
2007/2008. Všechny nasmlouvané výjezdy se uskuteční až v letním semestru.
Datum dalšího KŘ bude upřesněno e-mailem (po evaluaci).
Zapsala: Jiřina Böhmová

