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Zápis 

 
P ítomni: J. Böhmová, T. Kopf, M. Marvan, J. Smítal, K. Smítalová, J. S kora, 
J. indlerová. 
Program:  
  1. Kontrola zápisu. 
  2. Informace z KR. 
  3. Informace editele. 
  4. V po etní technika. 
  5. Aplikovaná matematika. 
  6. Studijní a ekonomické zále itosti. 
  7. R zné. 
 
1. Kontrola zápisu  

Bez p ipomínek. 
 

2. Informace z KR 

Kopf 

 
2.1  Byly projednávány otázky t kající se univerzitních platebních karet. Za MÚ bude 
mít podpisové právo prof. Smítal. 
 
2.2  Termín p edání rozvojov ch projekt  na rok 2006 na rektorát je 24. 10. 2005. 
 
3. Informace editele 

Smítal 

 
3.1  Pod koval T. Kopfovi za zastupování v t dnu od 3. 10. do 7. 10. 2005 (slu ební 
cesta). 
 
3.2  Dne 22. 9. 2005 prob hla úsp n  obhajoba dizerta ní práce a státní doktorská 
zkou ka Mgr. Hynka Barana. 
 
3.3  Habilita ní p edná ka dr. Olgy Pokorné, CSc. se nekonala. Nov  termín je t  nebyl 
stanoven. 
 
3.4  Od. 1. 9. 2005 má M. Lampart sní en pracovní úvazek na 0,3. V této souvislosti byl 
od 1. 10. 2005 do e itelského t mu VZ za azen Z. Ko an. 
 
3.5  Na základ  souhlasného stanoviska V decké rady Matematického ústavu byly 
provedeny personální zm ny v oborov ch komisích Matematické fyziky a Geometrie 
a globální anal zy. K 30. 9. 2005 podal rezignaci na lenství v oborové komisi GGA 
T. Kopf. Na jeho místo byl jmenován A. Sergyeyev. K 1. 10. 2005 byl T. Kopf 
jmenován lenem oborové komise doktorského studia Matematicé fyziky. 



3.6  Dne 27. 9. 2005 V decká rada Slezské univerzity v Opav  schválila oba návrhy na 
jmenování profesorem v oboru Matematika - Matematická anal za (M. Engli , V. 
Müller). Návrhy na jmenování byly zaslány na M MT. 
 
4. V po etní technika 

Marvan 

 

4.1  Nová multimediální po íta ová u ebna (prost edky byly získány áste n  z FRIMu 
a áste n  z rozvojového projektu) je ji  v provozu a probíhá zde v uka. 
 
4.2  V ukov  software Expert Choice je objednán, eká se na dodání. 
 
5. Aplikovaná matematika 

S kora 

 

5.1  Probíhají odborné praxe poslucha  3. ro ník  (MME, AM KS). 
 
5.2  Vzhledem k po tu student  byla roz í ena témata diplomov ch prací pro studenty 
MME a AM KS. Vedoucími prací budou p evá n  J. S kora a K. Hasík. Studenti se 
mohou obrátit i na externí konzultanty. 
 
6. Studijní a ekonomické zále itosti 

indlerová 

 

6.1  Do AS SU byly zaslány Podmínky pro p ijetí ke studiu na matematické obory 
a bodové hodnocení. V bodovém hodnocení do lo, po konzultaci s ostatními ústavy, 
k n kter m zm nám. 
 
6.2  Bude probíhat p ípravn  kurz k p ijímacím zkou kám z matematiky. Cena za deset 
lekcí je 500 K . V uku v kurzech povedou L. Kozáková a R. Otáhalová. 
 
6.3. K  projednalo p ípravu a zve ejn ní sylab  p edm t  studijního programu 
Matematika. Za technickou stránku (zve ejn ní na www) zodpovídá M. Marvan. Za 
odbornou stránku zodpovídá K. Smítalová. Termín: 31. 10. 2005. Za obsah sylab  
jednotliv ch p edm t  zodpovídá (dle l. 7, odst. 13 Studijního a zku ebního ádu FPF 
SU) vedoucí odd lení a souhlas s obsahem potvrdí sv m podpisem. 
 
6.4.  Imatrikulace a promoce student  studijního programu Matematika prob hnou 
14. 10. 2005 od 9.30 hod. 
 
6.5  Ve dnech 22. - 26. 9. 2005 prob hl zápis student  studijního programu Matematika. 
 
6.6  e itelé projekt  GA R mohou o p ípadné zm ny ve financování za ádat do 
31. 10. 2005. 
 
6.7  Upozor uje v echny e itele IGS SU na zm nu a dopln ní Sm rnice . 13/2004 - 
Pravidla Interní grantové sout e na SU v Opav . 
 
6.8  Cestovní p íkazy musí b t vypln ny v dy p ed slu ební cestou a musí b t dopln ny 
i p edb n m odhadem náklad  (t ká se zahrani ních i tuzemsk ch slu ebních cest). 



 
7. R zné 

Marvan 

 

7.1  Od 1. 10. 2005 do 31. 12. 2005 byl p ijat do pracovního pom ru dr. Valary 
Yumaguzhin (program Systems Institute of Russian Academy of Sciences). Mzda je 
hrazena z projektu FRV  "Inovace v uky diferenciální geometrie." 
 
Smítal 

7.2  Pod koval v em len m K  za práci, kterou odvedli v pr b hu jeho funk ního 
období. 
 

P í tí Kolegium editele stanoví nov  editel ústavu.  

 

 

 

 

Zapsala: Ji ina Böhmová 

 
 
 
 
 
 


