Slezská univerzita v Opavě
Matematický ústav v Opavě
KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU
51. zasedání dne 10. 1. 2005
Zápis
Přítomni: J. Böhmová, T. Kopf, M. Marvan, J. Smítal, K. Smítalová, J. Sýkora,
Šindlerová
Host: Z. Jirásek - rektor
Program:

1. Úvodní slovo rektora
2. Kontrola zápisu
3. Informace z KR
4. Informace ředitele
5. Ekonomické s studijní záležitosti

1. Úvodní slovo rektora
Rektor v úvodu poblahopřál vedení Matematického ústavu k úspěšnému získání
Výzkumného záměru.
Dále sdělil, že navštěvuje postupně Kolegia děkanů a ředitele, aby shromažďoval podněty
a připomínky k práci rektora, rektorátu, řízení Slezské univerzty a příp.dalším
problémům. Požádal členy KŘ, aby své podněty a připomínky přednesli.
Smítal
Poděkoval rektorovi za účast na Kolegiu ředitele a ujistil ho, že v případě, že by ústav VZ
nezískal, měl vypracovaný krizový scénař, proto jsou nyní v běhu i jiné projekty, které by
měly přinést ústavu další finanční prostředky na vědu i aplikovaný výzkum.
Kopf
Získání VZ bylo pro ústav klíčovou záležitostí.
Smítal
Vzhledem k tomu, že došlo k některým změnám v podmínkách vyplácení stipendií z
projektů GA ČR (jedná se hlavně o finanční prostředky z doktorského grantu), hledáme
řešení.
Rektor
Tato situace může být řešena ve spolupráci rektorátem.
2. Kontrola zápisu
4.1 Informoval o nutnosti zabezpečit nasmlouvané výjezdy studentů z projektu
Erasmus/Sokrates v letním semestru - trvá (zabezpečit 2 x 3 měsíce nebo 1 x 5 měsíců).

¨

3. Informace z KR
Smítal
3.1 Vyjádření ke spolupráci s Vietnamskou komorou obchodu a průmyslu. Zajistí:
T. Kopf.
3.2 Spolupráce s Univerzitou Padova - MÚ má zájem. Zajistí: T. Kopf.
4. Informace ředitele
Smítal
4.1 Celostátní kolo SVOČ 2005 se bude konat 24. - 26. 5. 2005 v Plzni. Dochází k
rozšíření sekcí. Je velice žádoucí zabezpečit kvalitní účast našich studentů. Zodpovída:
T. Kopf.
4.2 Dne 9. 12. 2004 proběhla v MÚ dvě habilitační řízení v oboru Matematika Matematická analýza. RNDr. Miroslava Engliše, DrSc. a RNDr. Vladimíra Müllera,
DrSc. (oba Matematický ústav AV ČR Praha) jmenoval rektor Slezské univerzity v
Opavě docenty ke dni 20. 12. 2004.
4.3 Z iniciativy ředitele ústavu a na doporučení Vědecké rady Matematického ústavu
byla s oběma novými docenty zahájena jmenovací řízení.
4.4 Byla vydána Směrnice rektora č. 16/2004 - Studium v doktorském studijním
programu Matematika. Ředitel upozorňuje na Čl. 3, odst. 1 - maximální doba studia v
doktorském studijním programu Matematika je 7 let. (v r. 2005 vyprší max. doba studia
dvěma studentům H. Baranovi a P. Chládkovi).
4.5 Ředitel žádá všechny školitelé doktorských studentů, kteří studují déle než 4 roky,
aby dodali zprávu o průběhu jejich studia k datu 31. 12. 2004. Termín dodání na
sekretariát MÚ: 20. 1. 2005.
4. 6. Ředitel podá rektorovi návrh na zvýšení platů pracovníkům, kteří jsou zahrnuti ve
Výzkumném záměru.
5. Aplikovaná matematika
Sýkora
5.1 Informoval o úpravě studijních plánů pro studenty studijního programu
Matematika.
6. Ekonomické a studijní informace
Šindlerová
6.1 Dodatek k diplomu:
Pokud bude v době zadání znám název diplomové práce, bude na zadání uveden i v
angličtině. Bude-li uvedeno pouze zaměření diplomové práce, bude anglický název
uveden v diplomové práci.
Anglické překlady ekonomických předmětů zajistí T. Kopf a J. Sýkora.

6. 2. Termíny odevzdání Závěrečných zpráv o řešení projketů:
- do 15. 1. 2005 - projekty IGS,
- do 20. 1. 2005 - rozvojové a transformační projekty,
- do 24. 1. 2005 - GA ČR.
Ředitel poděkoval J. Šindlerové za úspěšné zvládnutí všech povinností spojených s
účetními uzávěrkami roku 2004.

Příští Kolegium ředitele se bude konat 7. 2. 2005 v 11.00 hod. v pracovně prof. Smítala.

Zapsala: Jiřina Böhmová

