Slezská univerzita v Opavě
Matematický ústav v Opavě
KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU
73. zasedání dne 4. 7. 2007
Zápis
Přítomni: J. Böhmová, M. Engliš, M. Marvan, J. Smítal, K. Smítalová, J. Sýkora,
J. Šindlerová.
Omluveni: T. Kopf, M. Štefánková.
Program:
1. Kontrola zápisu.
2. Informace z KR.
3. Informace ředitele.
4. Věda a výzkum.
5. Studijní záležitosti.
6. Informační technika.
7. Aplikovaná matematika.
8. Studijní a ekonomické záležitosti.
9. Různé.
1. Kontrola zápisu
Engliš
1.1 Informační systém STAG:
Sylaby matematických předmětů a anotace budou vyučující vyplňovat během
prázdninových měsíců. Včas obdrží mailem instrukce. Za obsah jsou odpovědni
vedoucí oddělení, za instalaci A. Ryšavý, za konečnou kontrolu zodpovídá:
K. Smítalová.
1.2 Rozpočet MÚ:
Rozpočet MÚ s návrhy na řešení a připomínkami byl předán kvestorovi SU.
1.3 Metodika pro zpracování a zpřístupňování závěrečných prací v MÚ:
bude po zapracování připomínek právníka předána na rektorát. Zodpovídá: M. Marvan.
1.4 3.1 RIV:
Podklady byly předány na rektorát. Ředitel děkuje za zpracování A. Ryšavému.
1.5 Výzkumný záměr:
Komisionální kontrola výzkumného záměru proběhne 2. 10. 2007. Ke zvolenému
funkcionáři za SU v případě VZ Matematického ústavu má vedení MÚ výhrady. Je
možno situaci považovat za střet zájmu. Ředitel o této záležitosti informoval písemně
rektora. Problém bude dále řešen v září na jednání KR.

2. Informace z Kolegia rektora
Engliš
2.1 Úbytek uchazečů:
Součásti mají předložit návrhy na opatření.
2.2 Směrnice rektora 9/2007:
Rektor vydal novou směrnici o stanovení mimořádných odměn řešitelům grantů GA ČR
a GA AVČR. Směrnice je k dispozici na sekretariátě MÚ.
3. Informace ředitele
Engliš
3.1 Předložené akreditační materiály z MÚ Akreditační komise na svém červnovém
zasedání schválila. Čtyřleté doktorské studium oborů: Geometrie a globální analýza a
Matematická analýza a habilitční a jmenovací řízení v oboru Matematika - Matematická
analýza byly akreditovány na maximální možnou dobu - do roku 2015, habilitační
řízení v oboru Geometrie a globální analýza bylo akreditováno do roku 2011.
3.2. Dne 3. 7. 2007 Ing. Jan Melecký úspěšně obhájil dizertační práci a vykonal státní
doktorskou zkoušku z oboru Matematická analýza.
4. Věda a výzkum
Smítal
4.1 Výjezdní zasedání:
Ve dnech 11. - 13. června se uskutečnilo výjezdní zasedání řešitelů VZ a přidružených
grantů (hotel Sonáta, Hradec nad Mor.). Závěry zasedání byly všem pracovníkům
zaslány e-mailem.
4.2 Konference 46 ISFE:
Matematický ústav bude pořadatelem mezinárodní konference 46. ISFE, která proběhne
v termínu 22. - 29. 6. 2008.
5. Studijní záležitosti
Smítalová
5.1 Obdržela nabídku na tisk studijních programů a dalších studijních materiálu.
Nabídka bude předložena A. Ryšavému k posouzení.
6. Informační technika
Marvan
6.1 Informoval o jednáních k rozvojovým projektům. Byly zváženy i další možnosti
získávání prostředků z evropských fondů.

7. Aplikovaná matematika
Sýkora
7.1 Informoval o studijním volnu J. Víchy.
8. Studijní a ekonomické záležitosti
Šindlerová
8.1 Předzápis:
Ředitel v této záležitosti bude kontaktovat proděkanku pro studium FPF
doc. Korbelářovou. Na základě informací z FPF a podle stavu připravenosti IS STAG
rozhodne, zda v srpnovém termínu předzápis proběhne. Studenti budou informováni na
www stránkách ústavu.
8.2 Informační letáky:
Na základě závěrů KŘ bude stávající informační leták aktualizován a v požadované
lhůtě zaslán na rektorát. Termín: 20. 8. 2007, zodpovídá: K. Smítalová.
Propagační leták MÚ "Myslí vám to?" bude aktualizován a připraven k prezentaci na
veletrzích v Bratislavě a v Brně. Za aktualizaci zodpovídá: K. Smítalová, za
zabezpečení tisku zodpovídá: M. Marvan. Termín: do 14. září 2007.
9. Různé
Marvan
9.1 Informoval o nástupu hostujícího vědeckého pracovníka do krátkodobého
pracovního poměru (hrazeno z rozvojového projektu).
9.2 Bude vypracován harmonogram zastupování ředitele MÚ v prázdninových
měsících.

Datum dalšího KŘ: konec srpna, termín bude upřesněn.
Zapsala: Jiřina Böhmová

