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Zápis

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

Program: 1. Kontrola zápisu
2. Informace z KR
3. Informace ředitele
4. Studijní záležitosti
5. Výpočetní technika
6. Aplikovaná matematika
7. Finanční záležitosti

1. Kontrola zápisu
Smítal
K bodu č.2
Na základě dohody zainteresovaných a na základě oboustranného souhlasu potvrdil ředitel
MÚ s účinností od 3. 11. 2003 do funkce školitelky dr. Šindelářové RNDr. Martu
Štefánkovou, Ph.D.
Marvan
K bodu č. 8
Grant NATO na organizování workshopu - informoval o negativním rozhodnutí na žádost
o přidělení grantu.

2. Informace z KR
Smítal
2.1  Součásti SU mají vytipovat jména úspěšných absolventů do 31. 12. 2003. S nimi by
se mohl objevit rozhovor v Novinách SU a na webových stránkách SU by mohly být
uveřejněny jejich medailonky (zatím za MÚ - Štefánková, Rak, Štefánek).
2.2  Ve dnech 21. 11., 28. 11. a 12. 12. 2003 proběhnou v aule SU prezentace pro
4. ročníky středních škol. Do 18. 11. je nutné nahlásit p. Augustinovi jména účastníků za
Matematický ústav. Zodpovídá: Böhmová.

3. Informace ředitele
Smítal
3.1  Dne 3. 11 2003 proběhne v rámci Semináře z matematické analýzy habilitační
přednáška Marty Štefánkové.
3.2  Dne 9. 12. 2003 se uskuteční 11. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu, na
kterém proběhne obhajoba habilitační práce M. Štefánkové.
3.3  Do začátku prosince musí být připravena první verze návrhu Výzkumného záměru pro
období 2005-2009. V minulém týdnu již proběhla první schůze zainteresovaných
pracovníků. Výzkumný záměr by měl v MÚ zahrnovat 10 přepočtených vědeckých
pracovníků na 70%-90% pracovní úvazek a mohou v něm být zahrnuti pouze pracovníci,



kteří mají za posledních 5 let kvalitní publikace. Pracovníci zahrnuti do VZ budou mít i nadále
povinnost vést 4 hod. výuky týdně bez ohledu na výši pedagogického úvazku.
Zodpovědní pracovníci za přípravu:
- za fyzikálně geometrickou část -  Kopf, Marvan,
- za část dynamických systémů - Štefánková,
- za finanční stránku - Šindlerová.
Rámcová informace bude předložena 9. 12. 2003 Vědecké radě MÚ.
3.4  Ke dni 31. 10. 2003 ukončila pracovní poměr na SU doc. Krupková. Doc. Krupková
povede výuku do 31. 12. 2003 (byla podepsána dohoda o provedení práce).
3.5  11. 11. 2003 odjíždí T. Kopf na služební cestu do Kanady. V jeho funkci vedoucího
oddělení GA ho bude zastupovat J. Smítal.
3.6  V týdnu od 24. - 29. 11. 2003 jedou J. Smítal a M. Štefánková na služební cestu do
Rakouska. Zastupovat bude T. Kopf.
3.7  Počet studentů studijního programu Matematika ke dni 31. 10. 2003 je 110.
3.8  Do 30. 11. 2003 musí být uzavřeno čerpání všech účelových prostředků, včetně grantů
IGS.
3.9  30. 11. 2003 je uzávěrka pro návrhy projektů IGS. Vzhledem k výše uvedeným
služebním cestám by měli zájemci projekty předložit do 18. 11. 2003 řediteli MÚ.
3.10  Do doktorského projektu Topologické a analytické metody v teorii dynamických
systémů a matematické fyziky je zapojeno 5 studentů, kteří řádně podepsali smlouvy.
1. ročník: Haková, Dvorníková,
2. ročník: Lampart, Kotůlek,
3. ročník: Šindelářová.
3.11  Bylo vypsáno výběrové řízení na místo odborného asistenta pro obor Matematická
analýza. Uzávěrka přihlášek je 19. 11. 2003.
3.12  Dne 3. 11. 2003 proběhlo první kolo jednání týkající se vzajemných kompenzací MÚ a
FPF. Jednání se zúčastnil prof. Smítal, ing. Šindlerova a ing. Svoboda.
3.13  Všem pracovníkům MÚ, kteří mají plný pracovní úvazek bude ke konci roku předložen
dotazník k jejich pedagogické a jiné pracovní činnosti pro ústav resp. pro univerzitu.

4. Studijní záležitosti
Smítalová
Proběhlo jednání s pracovníky Krajského úřadu v Ostravě, které se týkalo případných
kurzů nebo dalšího vzdělávání pro jejich pracovníky. Pan Kolovrat (student 5. ročníku
matematické analýzy) vypracoval sylabus kurzu OFFICE, který byl KÚ v Ostravě
nabídnut. Další možnosti vzdělávání jsou v současné době v jednání.

5. Výpočetní technika
Marvan
Informoval o jednáních se splečností SUVECO.

6. Aplikovaná matematika
Sýkora
6.1  Informoval o besedě se studenty 3. a 4. ročníků Gymnázia Kroměříž, kterého se za
MÚ nemůže zúčastnit. Besedy se zúčastní K. Hasík.
6.2  Osvědčilo se vydání informačního letáku oboru AMŘKS. Obdobný leták bude
vypracován i pro obor MME.
Ostatní matematické obory se budou propagovat v rámci celouniverzitní dohody.



7. Finanční záležitosti
Šindlerová
Vzhledem k dosud nevyjasněné situaci v oblasti vzájemných kompenzací s FPF a po
informaci kvestora o úhradě nákladů na provoz budovy Na Rybníčku, budou pozastaveny
všechny větší výdaje. Nabádá k maximální šetrnnosti.

Příští Kolegium ředitele se bude konat 8. 12. 2003 v 10.30 hod. v pracovně prof. Smítala.
Zapsala: Jiřina Böhmová


