
Slezská univerzita v Opavě 
Matematický ústav v Opavě 
 

KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU 
66. zasedání dne 8. 11. 2006 

Zápis 
 
Přítomni: J. Böhmová, M. Engliš, M. Marvan, J. Smítal, K. Smítalová, J. Sýkora, 
J. Šindlerová, M. Štefánková. 
Omluven: T. Kopf. 
 
Program:  
  1. Kontrola zápisu. 
  2. Informace z KR. 
  3. Informace ředitele. 
  4. Věda a výzkum. 
  5. Aplikovaná matematika. 
  6. Studijní a ekonomické záležitosti. 
 
 
1. Kontrola zápisu  
Engliš 
 
2.1  Informační systém STAG: MÚ respektoval rozhodnutí rektora SU používat od 
akad. roku 2006/2007 IS STAG. Ostatní součásti zatím tento IS používat nebudou. MÚ 
by uvítal, kdyby ústavy, které zajišťují výuku pro MÚ výsledky zkoušek zadávaly do IS 
STAG. Matematický ústav je připraven výsledky zkoušek fakultních studentů zadávat 
do IS UNIS (bude projednáno na KR). 
 
2.2  Do konce roku 2006 budou připraveny materiály k žádostem o prodloužení 
akreditací habilitačních a jmenovacích řízení v oboru Matematika - Matematická 
analýza a habilitačních řízení v oboru Matematika - Geometrie a globální analýza. Dále 
bude připravena žádost o prodloužení akreditace bakalářského studijního oboru 
Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací - prezenční i kombinované 
studium. MÚ bude žádat také o novou akreditaci doktorského studia oboru Matematická 
analýza se standardní dobou studia 4 roky. 
 
2.3  Dne 18. 10. proběhlo setkání s podnikateli. Ředitel děkuje K. Hasíkovi, T. Kopfovi 
a M. Marvanovi za účast a přípravu prezentace. 
 
5.1  "Kurz sebeobrany" pro studenty 3. roč. oboru AMŘKS (předmět skupiny kreditů 
"B") - stále v jednání. 
 
6.1  Vstupní anonymní anketa pro studenty matematiky - výsledky sdělí M. Marvan na 
příštím KŘ. 
 
 
 
 
2. Informace  z KR 



Engliš 
 
2.1  IGS SU - rektorátní termín pro podání žádosti o interní grant: 10. 11. 2006, termín 
odevzdání závěrečných zpráv IGS za rok 2006: 15. 11. 2006. 
 
 
3. Informace ředitele 
Engliš 
 
3.1  Ředitel upozorňuje všechny vyučující, aby respektovali zásadu: pokud nemohou 
zabezpečit svou výuku, osobně zodpovídají za zabezpečení náhradního vyučujícího. 
 
3.2  Matematický ústav bude vydávat nový informační leták o studijním programu 
Matematika. Leták by měl být k dispozici již na Dni otevřených dveří (10. 1. 2006).  
Zodpovídá: M. Marvan. 
 
 
4. Věda a výzkum 
Smítal 
 
4.1  Vzhledem k tomu, že budou končit studium první absolventi bakalářského 
studijního oboru Obecná matematika, předkládá KŘ návrh na složení státnicové komise. 
Z eoknomických důvodů bude komise společná pro obory Aplikovaná matematika a 
Obecná matematika. Předsedkyně M. Štefánková, členové J. Franců, T. Kopf, J. Ramík. 
KŘ souhlasí. Ředitel předloží návrh Vědecké radě MÚ. 
 
 
5. Aplikovaná matematika 
Sýkora 
 
5.1  Upozornil na stále chybějící učebnu pro studenty AMŘKS. Bude znovu 
projenáváno na příštím KŘ. 
 
 
6. Studijní a ekonomické záležitosti 
Šindlerová 
 
6.1  Den otevřených dveří na SU proběhne 10. 1. 2006. Úvodní informace budou opět 
společné s FPF SU. S proděkankou Korbelářovou dohodne podrobnosti K. Smítalová. 
 
6.2  MÚ bude realizovat přípravný kurz k přijímacím zkouškám pro uchazeče o studium 
matematiky. Odpovídá: K. Smítalová. 
 
Datum příštího Kolegia ředitele bude upřesněno e-mailem.  
 
 
Zapsala: Jiřina Böhmová 

 
 
 



 
 
 


