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Přítomni: J. Böhmová, M.Marvan, J. Smítal, K. Smítalová, J. Sýkora, M. Štefánková
Omluveni: J. Šindlerová, T. Kopf

Program: 1. Kontrola zápisu
2. Informace ředitele
3. Studijní záležitosti
4. Výpočetní technika
5. Věda a zahraniční styky

1. Kontrola zápisu
Bez připomínek

2. Informace ředitele
Prof. Smítal

2.1 Informoval, že od 1. 2. 2003 se členy KŘ místo doc. Klapky stávají: RNDr. Marta
Štefánková, Ph.D. (zástupkyně ředitele pro vědu a zahraniční styky) a doc. RNDr. Tomáš
Kopf, Ph.D. (vedoucí oddělení globální analýzy).

2.2  Informoval o změnách v koeficientech náročnosti jednotlivých studijních oborů. V
matematických oborech se jedná o mírný nárust, ale menší, než je průměrný nárust v rámci
ČR. V konečném důsledku to pro studijní program Matematika bude znamenat snížení.
Prof. Smítal bude tuto skutečnost připomínkovat.

2.3  Seznámil KŘ se závěrečnou zprávou o řešení rozvojového projektu "Celoživotní
vzdělávání" doc. Krupkové. Některé údaje považuje za nepravdivé a irelevantní.
KŘ navrhuje pozvat doc. Krupkovou na příští jednání KŘ (10. 3. 2003, v 10:30), kde ji
požádá o vysvětlení některých údajů uvedených v závěrečné zprávě.

2.4  Žádost o prodloužení výzkumného záměru Globální analýza je připravena po odborné
stránce k odeslání, je potřeba vyplnit část Náklady na řešení v roce 2004 (ing. Šindlerová).

2.5  Výroční zpráva o vědecké činnosti je již zpracována a zahrnuje všechny potřebné údaje
pro oddělení vědy SU. Po grafické úpravě bude zveřejněna na www stránkách ústavu (do
14. 2. 2003) a zpracována do osnovy, kterou vyžaduje MŠMT (dr. Štefánková).

2.6  KŘ dále projednalo možnosti podání žádostí o granty.

2.7  MŠMT již zveřejnilo výsledky výběrového řízení na rozvojové a transformační
programy. V Matematickém ústavu uspěly dva projekty:
- Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací (pokračující) - 330 tis. Kč (pouze
na financování studentů v prvním ročníku, finance na studenty vyšších ročníků již byly
zahrnuty v rámci dotace na studenty, kterou SU obdržela).
- Podpora dosažení kvalifikace "docent" (dr. Štefánková) - 105 tis. Kč.



2.8  V rámci výsledků Interní grantové soutěže SU byly doporučeny k přijetí 3 projekty
pracovníků Matematického ústavu:
- Přesná řešení Einsteinových rovnic (dr. Stolín) - 29 tis. Kč
- Limitní cykly v matematickém modelu dravec-kořist (dr. Hasík) - 42,4 tis. Kč
- Podpora a prezentace nových výsledků glob. a var. analýzy (doc. Krupková) - 23 tis. Kč
Vyčleněná částka na projekty podléhá projednání a schválení Akademickým senátem SU v
Opavě.

3. Studijní záležitosti
Doc. Smítalová

3.1 KŘ projednalo možnost podání žádosti o rozšíření akreditace studijního programu
Matematika o kombinovanou formu studia (u bakalářských studijních oborů).
Matematický ústav prozatím nebude o kombinované studium žádat a to především
vzhledem k minimální účinnosti této formy studia.

3.2  V pátek 7. 2. 2003 proběhla v Matematickém ústavu první část přípravného kurzu k
přijímacímu řízení z matematiky. Přípravný kurz povede RNDr. Lenka Čelechovská a koná
se jednou za 14 dnů v pátek. První části se zúčastnilo 11 zájemců.

3.3 Ing. Šindlerová připravila podrobný harmonogram k příjímacímu řízení pro
akademický rok 2003/2004.

4. Výpočetní technika
Doc. Marvan

KŘ projednalo financování učebny, která má sloužit pro účely výuky studentů
bakalářských oborů MME a AMŘKS. Na financování by mohlo být použito cca 400 tis.
Kč z prostředků FRIM, všechny výlohy budou projednávány s ing. Šindlerovou a bude
postupováno s maximální šetrností.

5. Věda a zahraniční styky
Dr. Štefánková

5.1  Do 14. 3. 2003 by měla být odevzdána aktualizace Dlouhodobého záměru
Matematického ústavu v Opavě pro rok 2004.

5.2  Dnes probíhají oponentní řízení projektů FRVŠ. Za Matematický ústav se týká dvou
projektů:
- Inovace počítačové učebny Macintosh (doc.Marvan)
- Doktorandský seminář z dynamických systémů (dr. Šindelářová).

Příští Kolegium ředitele se bude konat 10. 3. 2003 v 10.30 hod. v pracovně prof. Smítala.

Zapsala: Jiřina Böhmová


