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KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU 
113. zasedání dne 7. 9. 2011 

Zápis 
 
 

Přítomni: J. Böhmová, Z. Kočan, T. Kopf, M. Marvan, J. Melecký, J. Smítal, 
J. Šindlerová. 
Omluveni: V. Averbuch, M. Engliš, M. Štefánková. 
 
 
Program:  
  1. Kontrola zápisu. 
  2. Informace z KR. 
  3. Informace ředitele. 
  4. Studijní záležitosti. 
  5. Studijní a ekonomické záležitosti. 
  6. Různé. 
 
 
1. Kontrola zápisu: 
Bez připomínek. 
 
 
2. Informace z KR: 
Smítal 
 
2.1 Slavnostní zahájení akademického roku: 
Dne 3. 10. 2011 se uskuteční slavnostní zahájení akademického roku 2011/2012 (10.00 
hod., Dům umění v Opavě). Ředitel apeluje na zástupce ředitele MÚ a interní členy VR 
MÚ, aby účast na slavnostním zahájení považovali za prioritní. 
 
2.2 Projekt MSK: 
Informoval o schválení projektu “Podpora nadaných studentů doktorského studia a 
absolventů tohoto studia na SU v Opavě”. Za Matematický ústav uspěly v projektu obě 
kandidátky – L. Obadalová a J. Vodová.  
 
2.3 Čerpání prostředků přidělených na vědu v roce 2011: 
Informoval o nutnosti zpracovat analýzu čerpání finančních prostředků přidělených na 
vědu. Informace o nevyčerpaných financích musí být předána do 20. 9. 2011 na 
rektorát. Nevyčerpané finanční prostředky budou vráceny MŠMT. 
 
2.4 IGS: 
Do 4. 11. 2011 budou přijímány přihlášky do Interní grantové soutěže SU. Aktuální 
informace budou zaslány mailem. 
 
 



2.5 Informační zdroje: 
Přístup k informačním zdrojům (Scopus, ScienceDirect) bude pro příští rok na SU 
zajištěn. 
 
2.6 Nové www stránky SU: 
Nové webové stránky SU by měly být zprovozněny od 1. 10. 2011. Matematický ústav 
v Opavě má až na drobnosti vše připraveno k ostrému spuštění. Ředitel děkuje celému 
týmu, který nové stránky připravoval. 
 
2.7 Stavební úpravy v ubytovně Komárovská: 
Do konce roku 2011 budou probíhat na ubytovně Slezské univerzty (Komárovská 25) 
stavební úpravy. Pracovníkům SU by mělo být zajištěno náhradní ubytování. 
 
2.8 Zvyšování kvality: 
V návaznosti na aktualizaci Dlouhodobého záměru SU je prioritně kladen důraz na 
zvyšování kvality Slezské univerzity (modifikace mzdového předpisu SU, karierní řád 
SU, konkurzy na místa vedoucích pracovníků, pracovní poměry na dobu určitou atd.). 
Podrobněji za MÚ viz. “Informace ředitele”, bod 3.1. 
 
3.5 Směrnice “O stanovení mimořádných odměn řešitelům GAČRu a TAČRu”: 
Informoval o připravované Směrnici rektora „O stanovení mimořádných odměn 
řešitelům grantu GAČRu a TAČRu“. Zásadní změnou je zvýšení odměny při získání 
grantu z 5000,- na 40 tis. Kč. 

 
3. Informace ředitele: 
Smítal 
 
3.1 Zvyšování kvality SU: 
V Matematickém ústavu proběhne v roce 2012 evaluace (vědecká oddělení). Vědecko-
pedagogičtí pracovníci budou rozděleni do dvou kategorií (podle kvality vědecké 
práce): 
- vědecký pracovník (část mzdy hrazena z prostředků na vědu, přímá výuka: 4 hod. 
týdně) 
- pedagogický pracovník (mzda hrazena z prostředků na vzdělávací činnost, přímá 
výuka: prof. – do 6 hod/týden, doc. – do 10 hod/týden, odborný asistent – do 14 
hod/týden). 
 
3.2 Hodnocení Výzkumného záměru: 
Vyhodnocení periodické zprávy o řešení VZ za roky 2009 – 2010 skončilo s výborným 
výsledkem (Protokol hodnotící komise je umístěn na www stránkách ústavu). Ředitel 
děkuje všem, kteří se o vynikající výsledek zasloužili. 
 
3.3 Hodnocení doktorských studentů: 
Všichni školitelé v doktorském studijním programu Matematika dodají hodnocení 
svých doktorandů do 25. 9. 2011 předsedovi Oborové rady DSP Matematika – 
profesoru Englišovi. 
 
3.4 Zasedání VR SU: 
Dne 13. 9. 2011 proběhne zasedání Vědecké rady SU v Opavě. Za Matematický ústav 



bude na programu: řízení ke jmenování profesorem doc. Štefánkové, žádost o 
reakreditaci navazujícího magisterského studijního programu Matematika (obory: 
Matematická analýza; Geometrie) a žádost o reakreditaci bakalářského studijního 
programu Matematika (obory: Aplikovaná matematika; Matematické metody v 
ekonomice). Ředitel děkuje M. Marvanovi a J. Böhmové za přípravu akreditačních 
materiálů pro navazující magisterské studium. 
 
 
4. Studijní záležitosti: 
Kočan 
 
4.1 Zápisy studentů do akad. roku 2011/2012: 
Informoval o probíhajících zápisech studentů do zimního semestru akad. roku 
2011/2012. Aktuálně se řeší i případné drobné změny v rozvrhu. 
 
 
5. Studijní a ekonomické záležitosti: 
Šindlerová 
 
5.1 Promoce, imatrikulace: 
Termín imatrikulací a podzimních promocí studentů MÚ byl upřesněn na 14. 10. 2011. 
 
5.2 Zadávání zápočtů a zkoušek: 
V akad. roce 2011/12 bude v IS Stag automaticky nastaveno dodržování postupu - 
udělení výsledku zkoušky může být zapsáno až po zapsání splnění předpokladu. Pokud 
vznikly v tomto směru některé nepřesnosti v loňském akademickém roce, budou brány 
jako splněné povinnosti v rámci celého akademického roku. 
 
 
6. Různé: 
Melecký 
 
6.1 Dotazníky pro absolventy: 
V rámci projektu OP VK byl vypracován dotazník pro absolventy bakalářských oborů 
(AM, AMKS, MME). Osloveni budou absolventi z let 1996 – 2008 (cca 90 kontaktů). 
Smyslem dotazníkového šetření je zjistit, jak jsou absolventi MÚ úspěšní v praxi, jaká 
je jejich aktuální pracovní pozice atd. S výsledky bude Kolegium ředitele seznámeno. 
 
6.2 Souborné zkoušky: 
Kopf 
 
V souvislosti s hodnocením výsledků souborných zkoušek z matematiky, je apelováno 
na jednotlivé vyučující, aby se podrobně seznámili se sylabem předmětu souborná 
zkouška z matematiky (bakalářská; magisterská) a ve svých předmětech celou studijní 
látku odpřednášeli. 
 
 
Termín říjnového zasedání Kolegia ředitele bude dojednán elektronicky. 
 
Zapsala: Jiřina Böhmová 


