Slezská univerzita v Opavě
Matematický ústav v Opavě
KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU
75. zasedání dne 4. 10. 2007
Zápis
Přítomni: J. Böhmová, M. Engliš, T. Kopf, M. Marvan, J. Smítal, K. Smítalová,
J. Sýkora (v zast. J. Meleckého), J. Šindlerová.
Omluveni: M. Štefánková.
Program:
1. Kontrola zápisu.
2. Informace z KR
3. Informace ředitele.
4. Věda a výzkum.
5. Výpočetní technika
6. Aplikovaná matematika.
7. Studijní a ekonomické záležitosti.
1. Kontrola zápisu
Engliš
1.1 Informační systém STAG:
Při zápise studentů do akademického roku 2007/2008 se vyskytla řada problémů.
1.2 Metodika pro zpracování a zpřístupňování závěrečných prací v MÚ:
Byla odeslána Mgr. Fuchsigovi.
1.3 Pravidla pro přestup ze 3-letých oborů DSP Matematika na 4-leté obory:
Materiál byl schválen Vědeckou radou MÚ dne 11. 9. 2007.
1.4 Rozvojové projekty a projekty EU:
Příprava projektů probíhá (J. Melecký, J. Kopfová, příp. K. Hasík). Vypracování návrhů
a následné vedení projektů po ekonomické stránce bylo konzultováno s ing. Podmolem.
SU je schopna každému projektu zajistit projektového manažera. Situaci bude i nadále
monitorovat M. Marvan.
1.5 Revize knihovního fondu MÚ:
Bude zahájena v dubnu 2008.
1.6 Dlouhodobý záměr:
DZ Matematického ústavu byl schválen Vědeckou radou MÚ dne 11. 9. 2007 a bude
umístěn na webových stránkách ústavu.
1.7 Organizační členění MÚ:
Návrh nového organizačního členění (oddělení) Matematického ústavu, zohledňující
doporučení komise pro evaluaci vědecké činnosti ústavu z května 2007, byl Vědeckou
radou MÚ schválen dne 11. 9. 2007. Ředitel návrh předložil příslušným orgánům SU
k realizaci.

2. Informace z Kolegia rektora
Smítal
2.1 Neuhrazené studentské poplatky:
Týká se studentů, kteří nezaplatili a svévolně ukončili studium i studujících studentů.
Kvestor navrhuje provést na součástech revizi vydaných rozhodnutí o poplatcích
a hrazení poplatků studenty. Dle informace z KR se MÚ netýká.
2.2 Centrum informačních technologií:
Informace doplnil M. Marvan. Matematický ústav se může odpovědně vyjádřit až po
předložení konkrétních informací (financování, pravomoce atd.).
3. Informace ředitele
Engliš
3.1 Česko-ruské vědecko-výzkumné technologické centrum v Ostravě:
Matematický ústav uvítá zapojení do navrhovaného projektu v jakékoliv z oblastí, které
jsou předmětem vědecko-výzkumné činnosti MÚ. Nejsou však zatím známy konkrétní
představy ani závazky, jaké by z partnerství v projektu vyplývaly pro SU. Případným
koordinátorem projektu za MÚ bude J. Smítal.
3.2 Seminář k 7. rámcovému programu EU a akcím Marie Curie:
Seminář se koná 16. 10. v 10.00 v aule Slezské univerzity, všichni zájemci jsou vítáni
(informace byla rozeslána mailem). Přihlašovací formulář je nutno vyplnit a odeslat do
9. 10. 2007.
3.3 Čestné doktoráty:
Vědecká rada MÚ schválila na svém zasedání dne 11. 9. návrh na udělení čestného
titulu “doctor honoris causa” prof. RNDr. Petru Hájkovi, DrSc. z Ústavu informatiky
AV ČR, návrh na udělení Zlaté medaile Slezské univerzity v Opavě prof. RNDr.
Štefanu Schwabikovi, DrSc. a návrh na udělení Stříbrné medaile Slezské univerzity v
Opavě ing. Jaromíru Sýkorovi, CSc.
3.4 Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek:
KŘ rozhodlo zrušit přijímací zkoušky na studijní obory bakalářského a magisterského
studijního programu Matematika. Uchazeči budou přijati na základě řádně podané
přihlášky ke studiu, ke které budou přiloženy požadované doklady. Matematický ústav
deklaruje, obdobně jako Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, že tento krok v
žádném případě nebude znamenat snížení náročnosti studia nebo požadavků na úroveň
absolventů. Smyslem zrušení přijímacích zkoušek je především umožnit studium i těm
zájemcům o matematiku, kteří mají odpovídající schopnosti, ale z nejrůznějších důvodů
nebyli při přijímacích zkouškách úspěšní (např. v důsledku horší přípravy na střední
škole).

4. Věda a výzkum
Smítal
4.1 Řízení ke jmenování profesorem:
Dne 3. září 2007 bylo v Matematickém ústavu v Opavě zahájeno řízení ke jmenování
profesorem v oboru Matematika – Matematická analýza. Uchazečem je dr. hab. Zygfryd
Kominek, mimořádný professor Slezské university v Katowicích.
4.2 Oponentní řízení MÚ:
Dne 2. října 2007 proběhlo v Matematickém ústavu oponentní řízení Výzkumného
záměru. K odborné části nebyly žádné připomínky, jediná výhrada byla pouze
k metodice převádění účelových prostředků do dalšího roku.
5. Informační technika
Marvan
5.1 Provozní řád laboratoří výpočetní techniky MÚ:
Předložil nový Provozní řád laboratoří výpočetní techniky Matematického ústavu. KŘ
s obsahem souhlasí. Provozní řád bude umístěn v laboratořích i na www stránkách
ústavu. Každý student, který žádá o vytvoření počítačového konta, se zavazuje provozní
řád dodržovat.
6. Aplikovaná matematika
Sýkora
6.1 Smlouva o spolupráci mezi MÚ a Policejní akademii ČR:
Informoval o návrhu smlouvy o spolupráci mezi Matematickým ústavem v Opavě
a Policejní akademii České republiky. Návrh smlouvy bude konzultován
s Mgr. Fuchsigem.
7. Studijní a ekonomické záležitosti
Šindlerová
7.1 Statistika přijímacího řízení na akademický rok 2007/2008:
Ke studiu v Matematickém ústavu se přihlásilo 65 uchazečů, počet zapsaných studentů
je 24 + 1 přestup (AMKS – 6, OM – 6, MME – 4, AM – 5, MA – 2, MAn – 2).
7.2 Podmínky pro přijetí:
Budou postoupeny AS SU i se zapracovanou změnou týkající se zavedení přijímacího
řízení bez přijímacích zkoušek.
7.2 Ubytovací a sociální stipendia:
Vyhláška ředitele o ubytovacích a sociálních stipendiích byla uveřejněna, studenti
mohou žádosti podávat do 15. 11. 2007.

7.2 Den otevřených dveří:
Den otevřených dveří na MÚ a FPF proběhne 9. 1. 2008.
Datum dalšího KŘ: pravděpodobně 8. 11. 2007, bude upřesněno e-mailem.

Zapsala: Jiřina Böhmová

