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1. Kontrola zápisu

Bez připomínek

2. Informace ředitele
Prof. Smítal

2.1  Informoval o úspěšné reprezentaci všech přihlášených studentů na celostátním kole
SVOČ 2003 v Banské Bystrici (27. - 29. 5.). Studenti se umístili následovně:
2. místo v sekci S 3 -Matematické struktury:
Renata Otahalová (4. ročník -Matematická analýza) za práci The simplest subspace of
generators of the 2 x 2- matrix algebra M2(C). Vedoucím práce byl doc. Tomáš Kopf.

3. místo v sekci S 3 - Matematické struktury:
Alžběta Haková (5. ročník - Geometrie) za práci Variational integrating factor for first-
order PDE. Vedoucí práce byla doc. Olga Krupková.

Čestné uznání:
Gabriela Dvorníková (5. ročník-Matematická analýza) za práci Characterization of alfa-
limit sets for continuous maps of the interval). Vedoucím práce byl prof. Smítal.
Peter Sebestyén (5. ročník - Geometrie) za práci Normal forms of sl-3 valued ZCR.
Vedoucím práce byl doc. Marvan.

Prof. Smítal děkuje všem vedoucím soutěžních prací i soutěžícím studentům. Rektor SU
přiznal (na návrh ředitele ústavu) všem výše uvedeným studentům mimořádná stipendia z
prostředků stipendijního fondu SU.

2.2  Informoval o výsledcích studentské ankety v Matematickém ústavu, která probíhala v
posledním výukovém týdnu letního semestru. Ankety se zúčastnilo 407 respondentů
a hodnoceno bylo 43 předmětů. Nejlépe byli hodnoceni následující pedagogové (pořadí je
abecední): prof. Averbuch, doc. Kopf, dr. Stolín.
Prof. Smítal jim za obětavou práci se studenty děkuje. Poděkování vyslovil i Mgr. Vaňkovi
za přípravu a zpracování celé ankety.

2.3  V době od 9. 6. do 16. 6. 2003 (služební cesta Španělsko) pověřuje zastupováním
doc. RNDr. Michala Marvana, CSc.



3. Informace z Kolegia rektora
Prof. Smítal

3.1  Rektor požádal vedení všech součástí, aby informovali zaměstnance, že část dalšího
platu nebude v červnu vyplácena.

3.2  Nové návrhy na Výzkumné záměry by měly být odeslány na MŠMT do konce února
2004.

4. Studijní záležitosti
Doc. Smítalová

Informovala o výsledcích 1. kola přijímacího řízení na matematické obory v MÚ pro
akademický rok 2003/2004 (4. 6. 2003). Z 66 přihlášených uchazečů se přijímacího řízení
zúčastnilo 46. Přijato bylo 31 uchazečů o bakalářské studium a 7 uchazečů o
magisterské studium.
Prof. Smítal poděkoval všem, kteří se na úspěšném průběhu přijímacího řízení podíleli.

Příští Kolegium ředitele se bude konat 15. září 2003 v 10.30 hod. v pracovně
prof. Smítala.

Zapsala: Jiřina Böhmová


