Slezská univerzita v Opavě
Matematický ústav v Opavě
KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU
84. zasedání dne 3. 9. 2008
Zápis
Přítomni: J. Böhmová, M. Engliš, T. Kopf, J. Melecký, M. Marvan, J. Smítal.
K. Smítalová.
Omluveni: V. Averbuch, J. Šindlerová, M. Štefánková.
Program:
1. Kontrola zápisu.
2. Informace z KR.
3. Informace ředitele.
4. Věda a zahraniční styky.
5. Studijní a ekonomické záležitosti.
6. Různé.
1. Kontrola zápisu
Engliš
1.1 Projekty EU:
Projekt J. Meleckého byl předložen na rektorátní oddělení vědy a zahraničních styků.
1.2 Slavnostní zahájení akademického roku:
Slavnostní zahájení akademického roku 2008-2009 proběhne 2. 10. 2008 v kostele
sv. Václava v Opavě. Návrhy součástí na ocenění pracovníků nebo studentů jsou
očekávány rektorem do 5. 9. 2008.
1.3 Dlouhodobý záměr:
Aktualizace Dlouhodobého záměru SU byla na KR schválena. VR MÚ by aktualizaci
DZ za Matematický ústav měla schválit na nejbližším zasedání.
1.3 Akreditace v MÚ:
Akreditace doktorského studijního programu Matematika v angličtině:
Ředitel předloží materiál VR MÚ k projednání na jejím nejbližším zasedání.
Akreditace oboru AMKS – 3-letého:
Doplňující materiál byl odeslán 20. 8. Akreditační komisi. Měl by být projednán na
zářijovém zasedání AK ČR.
Akreditace DSP Matematická fyzika:
Akreditace končí v dubnu 2009. Vzhledem k malému množství studentů nebude MÚ
žádat o prodloužení akreditace.
Akreditace magisterského navazujícího studia Aplikovaná matematika:
Materiál by měl být připraven k projednání na únorovém zasedání VR MÚ.
1.4 Kurz středoškolské matematiky:
Kurz středoškolské matematiky pro studenty 1. ročníku je připraven, bude probíhat v
termínu od 8. do 11. 9. 2008. Na kurz se přihlásilo 29 zájemců.

2. Informace z Kolegia rektora
Engliš
2.1 IS STAG:
Dne 11. 9. 2008 proběhne na rektorátě schůzka k problematice IS STAG (pod vedením
prorektora Ramíka). Schůzky se za MÚ zúčastní A. Ryšavý.
2.2 Univerzitní knihovna:
Od 1. 9. 2008 nastoupila do funkce vedoucí univerzitní knihovny Mgr. J. Pišová. Bude
metodickým poradcem knihoven jednotlivých součástí a převezme agendu
elektronických informačních zdrojů. Od 1. 1. 2009 dojde k centralizaci knihoven bez
dislokačních změn. Pracovníci knihoven budou personálně převedeni pod rektorát. Není
jasná situace ohledně knihovnice MÚ paní Matouškové, která je přijata z 50%
pracovního úvazku na Výzkumný záměr MÚ.
8. 9. 2008 proběhne schůzka zástupců knihoven, Ředitel požádal M. Marvana, aby se
schůzky rovněž zúčastnil.
2.3 Směrnice rektora o stanovení odměn školitelům studentů v DSP:
Rektor rozhodl, že stanovení odměn školitelům bude v kompetenci vedoucích součástí.
Směrnici č. 18/2007 s okamžitou platností ruší.
3. Informace ředitele
Engliš
3.1 10. výročí vzniku Matematického ústavu v Opavě:
Proběhla diskuse o možnosti realizace konference spojené s dvoudenní přednáškovou
akcí k 10. výročí vzniku Matematického ústavu. Cílem je, aby byla na přednáškách
zastoupena všechna oddělení MÚ.
3.2 Rozvrh pro zimní semestr akad. roku 2008/2009:
Vzhledem k velkému nárustu studentů v 1. ročnících (studenti MÚ a FPF), se zvýšil
výukový úvazek studentům DSP na 6 hod. týdně. Pro předmět Praktikum z matematiky
a výpočetní techniky byl určen garant předmětu – T. Kopf.
3.3 Novela zákona o přijímání výzkumných pracovníků z třetích zemí:
Dle ústní informace pror. Stuchlíka zatím směrnice k problematice přijímání pracovníků
ze třetích zemí neexistuje. Situace se řeší.
4. Věda a zahraniční styky
Smítal
4.1 Současné problémy v Matematickém ústavu:
J. Smítal shrnul některé problémy v Matematickém ústavu, které by se měly prioritně
řešit:
1. Nízký počet magisterských a doktorských studentů.
2. V poslední době pokles habilitačních řízení v oboru Matematika – Geometrie
a globální analýza.
3. Malé zapojení studentů a pedagogů do celostátní soutěže SVOČ, absence kvalitních

výsledků k prezentaci na soutěži.
4. Pokles udělených grantů GA ČR.
5. Problém akreditace oboru Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací (3-leté
studium).
Jednotlivé body byly diskutovány s cílem najít možná řešení.
5. Studijní a ekonomické záležitosti
Böhmová (v zastoupení Šindlerové)
5.1 Přijímací řízení pro navazující magisterské studium:
Pouze jedna přihláška (studentka MÚ), bude řešeno prominutím přijímací zkoušky.
Ředitel předloží rektorovi návrh na přijetí uchazečky bez svolání přijímací komise.
5.2 Zapisování studijních výsledků do indexů:
Směrodatné jsou výsledky zapsány do IS STAG. V rámci možné kontroly bude
studentům doporučeno nechat si zkoušejícím zapsat výsledek zkoušky či zápočtu i do
výkazu o studiu.
5.3 Podmínky pro přijetí ke studiu:
Podmínky pro přijetí ke studiu pro akad. rok 2009/2010 se nebudou měnit.
5.4 Podklady k materiálu “Jak na vysokou školu”:
Podklady připraví K. Smítalová, čeká se na výsledek zasedání Akreditační komise.
Termín pro odevzdání – 22. 9. 2008.
5.5 Splněné studijní bloky:
KŘ souhlasí s tím, že student, který splní všechny povinnosti obsaženy ve studijním
bloku, nemusí již reagovat na změny, které v bloku byly učiněny v pozdější době.
6. Různé
Kopf
6.1 Přednáškový pobyt dr. M. Paschkeho:
Informoval o přípravě tříměsíčního přednáškového pobytu dr. Maria Paschkeho.
Přednáškový pobyt se bude realizovat v souladu s Rozvojovým projektem
“Mezinárodní spolupráce univerzit EMCC a přednášky hostujících profesorů”.
Marvan
6.2 Nová učebna výpočetní techniky:
Informoval o dodání nových počítačů pro počítačovou učebnu MÚ. Učebna by měla být
v provozu již od začátku zimního semestru akad. roku 2008/09.
Datum dalšího KŘ bude upřesněno e-mailem (pravděpodobně 2. 10. 2008).
Zapsala: Jiřina Böhmová

