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Matematický ústav v Opavě

KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU
48. zasedání dne 11. 10. 2004

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

Program: 1. Kontrola zápisu
2. Informace z KR
3. Informace ředitele
4. Věda a zahraniční styky
5. Aplikovaná matematika
6. Studijní a ekonomické záležitosti
7. Různé

1. Kontrola zápisu
4.1  T. Kopf připraví aktualizaci Dlouhodobého záměru MÚ na rok 2005, kde budou
zohledněny priority MŠMT včetně důležitého směru činnosti MÚ - aplikace matematiky.
2. Informace z KR
Smítal
2.1  Informoval o jednáních probíhajících ve věci jednotného informačního systému pro
studijní agendu univerzity.
2.2  Jednalo se o nové koncepci vysokého školství.
2.3  V rámci priorit IGS SU byl akceptován návrh MÚ - Podpora transferu technologií
a rozběhnutí spoluprací s průmyslem.
2.4  Od 1. 9. 2005 proběhne reforma financování kolejí a menz.

3. Informace ředitele
Smítal

3.1  Ve dnech 1. - 22. 11. 2004 je prof. Smítal na služební cestě v Itálii (Miláno).
Zastupovat bude T. Kopf.
3.2  Dne 2. 11. 2004 se Kolegia rektora v Krnově a následujících oslav vzniku města
zúčastní T. Kopf.
3.3  18. - 25. 9. 2004 proběhl 8. mezinárodní workshop z dynamických systémů, který
organizoval MÚ (Karlova Studánka, Praděd). Konference se zúčastnilo 25 účastníků, z
toho 15 ze zahraničí. Za organizaci děkuje ředitel J. Böhmové a Z. Kočanovi.
3.4  Je připravena první verze Směrnice k doktorskému studiu studijního programu
Matematika. K některým bodům proběhla diskuse.
3.5  14. 10. 2004 bude zasedat Oborová komise doktorského studia geometrie a globální
analýzy.

4. Věda a zahraniční styky
Kopf
4.1  Otevřel otázku zahraničních studijních pobytů studentů studijního programu
Matematika v rámci programu Erasmus/Sokrates. Budeme nárokovat plný počet
smluvních pobytů.



4.2 Navrhl zorganizovat seminář studentů 3., 4. a 5. ročníků, na kterém by byli
informováni o případných možnostech zaměstnání a mohli by případně taky prezentovat
své představy budoucího uplatnění.

5. Aplikovaná matematika
Sýkora
5.1  Informoval o skutečnosti, že do doby zprovoznění učebny na Olbrichově ulici bude
pro výuku studentů AMŘKS rezervována zasedací místnost MÚ (pravděpodobně do
konce října 2004).
5.2.  Vzhledem k tomu, že v akad. roce 2004/2005 bude končit 19 bakalářských studentů
( 6 AM, 6 MME, 7 AMŘKS), budou vést diplomové práce i externí odborníci.
Smítal
Upozornil, že jednou ze základních povinností docentů a profesorů Matematického ústavu
je vedení diplomových prací.

6. Studijní a ekonomické záležitosti
Šindlerová
6.1  Podmínky pro přijetí ke studiu pro akad. rok 2005/2006 a bodové hodnocení bylo
zasláno rektorovi k předložení do Akademického senátu SU.
6.2  Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z matematiky bude probíhat v termínu od 25. 2.
2004 do 29. 4. 2004 (každý pátek od 15:00 do 16:30, kurzovné je 500 Kč za 10 lekcí).
Zodpovídá: L. Kozáková.
6.3  Organizací korespondenčního semináře KOS je pověřena R. Otáhalová
a P. Kordulová.
6.4  Veletrhu Gaudeamus (19. - 22. 10. 2004) se zúčastní J. Šindlerová, přednášku v rámci
veletrhu (20. 10.) bude mít M. Málek.
6.5  Apeluje na všechny řešitele projektů a grantů, aby do 15. 10. 2004 nahlásili přesuny v
položkách rozpočtů svých projektů.
6.6  Informovala o způsobu úhrady předplatného časopisů na rok 2005. Prof. Smítal žádá
o opětovné prověření možností úhrady.
6.7  Informovala o obsahu nové Směrnice rektora o vnitřním kontrolním systému na SU
a o nutnosti přikládat ke všem účetním dokladům likvidační listy.
Za věcnou správnost: ředitel, u grantů navíc řešitel,
příkazce rozpočtu: kvestor,
správce rozpočtu: referentka pro ekonomické záležitosti,
hlavní účetní: vedoucí ekonomického oddělení FPF (s ohledem na skutečnost, že účetnictví
MÚ zabezpečuje FPF SU).
6.8  V rozvrhu pro akad. rok 2005/2006 bude zohledněno rozdělení přednášek studentů
MÚ a FPF. Studenti MÚ budou v 1. roč. absolvovat přednášky bloku M01.
7. Různé
Smítal
7.1  KŘ projednávalo otázky rozpočtu ústavu na rok 2005.
7.2  Matematický ústav zorganizuje vlastní informační akce v rámci přijímání studentů
středních škol na matematické obory. Zváží pověření jednoho pracovníka přípravou
a organizací propagace Matematického ústavu.

Příští Kolegium ředitele se bude pravděpodobně konat 29. 11. 2004 v 11.00 hod.
v pracovně prof. Smítala.
Zapsala: Jiřina Böhmová




