Slezská univerzita v Opavě
Matematický ústav v Opavě
KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU
89. zasedání dne 10. 2. 2009
Zápis
Přítomni: V. Averbuch, J. Böhmová, M. Engliš, T. Kopf, M. Marvan, J. Melecký,
J. Smítal. K. Smítalová. J. Šindlerová. M. Štefánková.
Program:
1. Kontrola zápisu.
2. Informace z KR.
3. Věda a zahraniční styky.
4. Studijní záležitosti.
5. Výpočetní technika.
6. Studijní a ekonomické záležitosti.
7. Různé.
V úvodu ředitel pogratuloval M. Štefánkové k získání prestižního Stipendia L’Oréal ČR
pro ženy ve vědě projektu České komise pro UNESCO a Akademie věd. Zároveň
poděkoval M. Englišovi za doporučení, které M. Štefánkové poskytl.
1. Kontrola zápisu
Bez připomínek.
2. Informace z KR:
Smítal
2.1 STAG:
Zvláštní schůzka k problematice dosud svolána nebyla. Náměty k verzi STAG II mají
být zaslány do 13. 2. na rektorát.
2.2 Návrhy na Medaile ministra MŠMT:
Návrhy na udělení Medailí ninistra MŠMT se mohou podávat do 15. 2.
2.3 Informace o projektech:
Byly podány informace o přijatých projektech FRVŠ, rozvojových projektech MŠMT a
projektech IGS SU. Dne 12. 2. proběhnou závěrečná oponentní řízení projektů FRVŠ
(za MÚ J. Dvořáková, M. Málek, J. Melecký).
2.4 Centrální evidence smluv:
V Matematickém ústavu se postupně smlouvy zavádí do evidenčního systému.

3. Věda a zahraniční styky:
Engliš
3.1 Zasedání Vědecké rady MÚ:
Zasedání Vědecké rady MÚ proběhlo 9. 2.. Všechny body programu byly projednány.
Připomínky k akreditačnímu materiálu navazujícího magisterského studia Aplikovaná
matematika budou akceptovány a materiál bude rozšířen o úvodní informaci ředitele.
3.2 Rozpory v databázi RIV:
Rozpory v databázi RIV bude Matematický ústav připomínkovat dopisem rektorovi,
MŠMT i Grantové agentuře ČR. Jedná se o bodové hodnocení MÚ, které bylo z části
připočítáno FPF SU (MÚ by měl být hodnocen cca 1890 body, v databázi RIV má
uvedeno 1245 bodů). Připomínky je nutno zaslat do 20. 2., zodpovídá: J. Smítal.
3.3 Evropské projekty:
Informoval o možnostech podání evropských projektů.
3.4 Zahraniční stipendia pro studenty:
Informoval o množství různých zahraničních cestovních stipendií pro studenty
doktorských studijních programů. Zájemci se mohou informovat přímo u M. Engliše.
4. Studijní záležitosti:
Smítalová
4.1 Žádost o uznání vzdělání:
Na SU se obrátil student studijního programu Matematika z Technologické univerzity
Michigan, kde získal titul “Master of Science” s žádostí o uznání magisterského titulu.
Podle předloženého seznamu přednášek se jedná o obor podobný studijnímu oboru
Aplikovaná matematika. Matematický ústav v Opavě má tento obor akreditován pouze
jako bakalářský, nemohl proto magisterský titul uznat. Proti tomuto rozhodnutí se
student odvolal a žádá znovu o uznání magisterského titulu. Kolegium ředitele nevidí
žádný důvod své původní záporné rozhodnutí měnit. Pokládá-li žadatel uznání
bakalářské kvalifikace za nedostačující, lze mu doporučit, aby se s žádostí obrátil na
některou z univerzit s akreditací magisterského studia Aplikované matematiky.
5. Výpočetní technika:
Marvan
5.1 Výběrové řízení FRVŠ na rok 2010:
Informoval o vyhlášení výběrového řízení FRVŠ na rok 2010 a upřesnil změny, ke
kterým v některých tématických okruzích došlo. Jako jeden z možných okruhů pro
podání projektu za MÚ se jeví okruh “F” Inovace studijních předmětů. Prověřením
eventuálních možností v tomto směru byl pověřen T. Kopf. Rektorátní termín podání
žádostí je 16. 4. 2009, 12.00 hod.

6. Studijní a ekonomické záležitosti:
Šindlerová
6.1 Harmonogram přijímacího řízení:
Byl vypracován harmonogram přijímacího řízení pro akad. rok 2009/2010 (2. kolo
přijímacích zkoušek na obory navazujícího magisterského programu Matematika
proběhne 9. 9. 2009).
6.2 Aktualizace studijních plánů:
Studijní plány pro akad. rok 2009/2010 by měly být projednány v Akademickém senátu
SU nejpozději v květnu 2009. Žádá o předložení případné aktualizace studijních plánů
do 16. 3. 2009.
6.3 Prezentace studijních oborů MÚ na internetových stránkách:
Informovala o možnosti prezentace studijních oborů MÚ na internetových stránkách
www.edumenu.cz. Podklad byl předán J. Meleckému.
6.3 Hospodaření MÚ za rok 2008:
Hospodaření MÚ v roce 2008 skončilo ziskem ve výši 67 tis. Kč.
7. Různé:
Smítal
7.1 Oborové komise GA ČR:
Informoval o některých změnách, které probíhají v Grantové agentuře ČR. V této
souvislosti KŘ projednalo možnou nominaci na člena oborové komise, případně

člena hodnotících panelů GA ČR z Matematické ho ústavu.
Příští Kolegium ředitele se bude konat 10. 3. 2009.
Zapsala: Jiřina Böhmová

