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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. Studijní zále itosti. 
  5. V po etní technika. 
  6. Aplikovaná matematika. 
  7. Studijní a ekonomické zále itosti. 
  8. R zné. 
 
1. Kontrola zápisu  

Bez p ipomínek. 
 

2. Informace z KR 

Kopf 

 
2.1  Byla projednávána aktualizace dlouhodobého zám ru SU. Do 9. 9. 2005 mohou 
sou ásti zaslat v cné p ipomínky prorektoru N mcovi. 
 
2.2  13. 9. v 10.00 hod. se bude konat sch zka k rozvojov m projekt m na rok 2006. Za 
MÚ - Kopf, Marvan. 
 
3. Informace editele 

Smítal 

 
3.1  Pod koval T. Kopfovi za zastupování v t dnu od 5. 9. do 9. 9. 2005 (slu ební 
cesta). 
 
3.2.  Informoval o konání a pr b hu 9. esko-slovenského workshopu z diskrétních 
dynamick ch systém  (4. - 11. 9. 2005, Malenovice). Pod koval za organizaci 
J. Böhmové a Z. Ko anovi. 
 
3.3  Dne 18. 8. 2005 prob hla úsp n  obhajoba dizerta ní práce a státní doktorská 
zkou ka Mgr. Petra Chládka. 
 
3.4  Ve dnech 27. - 29. 9. 2005 se bude konat v jezdní seminá  v ech e itel  VZ 
a p idru en ch projekt . 
 
3.5  Dne 26. 9. 2005 se bude konat 16. zasedání V decké rady MÚ. 
 



3.6  Na základ  souhlasného stanoviska grantové agentury R jsou od 1. 9. 2005 p ijaty 
do doktorského grantu GA R 201/03/H152 "Topologické a analytické metody v teorii 
dynamick ch systém  a matematické fyziky" M. iklová a V. Kornecká. 
 
3.7  K  se zab valo problematikou patné distribuce n kter ch ji  zaplacen ch 
asopis  a aktualizací elektronick ch verzí na www. Zodpovídá: M. Marvan. 

 
 
4. Studijní zále itosti 

Smítalová 

 

4.1  Informovala o porad  k elektronickému informa nímu studentskému systému, které 
se zú astnila v pr b hu prázdnin. Kolegium editele vyjad uje opakovan  
nespokojenost s tím, e tento systém stále není funk ní. 
 
5. V po etní technika 

Marvan 

 

5.1  Do konce zá í by m la b t v MÚ instalována nová multimediální po íta ová 
u ebna (prost edky byly získány áste n  z FRIMu a áste n  z rozvojového projektu). 
 
6. Aplikovaná matematika 

S kora 

 

6.1  Informoval o úsp n  dokon en ch Kurzech p e ití I a II pro studenty studijního 
oboru Aplikovaná matematika pro e ení krizov ch situací. 
 
6.2  Seznámil K  se skute ností, e dle Studijního a zku ebního ádu FPF (platn  od 
1. 9. 2005) bude uplat ovat l. 7, odst. 13. 
 
6.3  Odborná praxe poslucha  3. ro ník  (MME, AM KS) je zaji t na. 
 
6.4  K  souhlasí s tím, aby z organiza ních d vod  byly vyjím n  pro akad. rok 
2005/2006 u p edm t  Matematické metody III a IV zru eny p edpoklady. 
 
6.5  Souhlasí s tím, aby J. Vícha spolupracoval na technickém zaznamenávání 
vybran ch p edná ek. 
 
7. Studijní a ekonomické zále itosti 

indlerová 

 

7.1  V sledky II. kola p ijímacího ízení na matematické obory (6.9.2005): 
p ihlá eno:  21 uchaze , 
dostavilo se:  14 uchaze , 
p ijato:    9 uchaze , 
ádost o p ezkum: 2 uchaze i. 

 
7.2  V sledky I a II. kola p ijímacího ízení na matematické obory: 
p ihlá eno:  76 uchaze , 
p ijato:    42 uchaze , 



potvrdilo nástup: 22 uchaze  (z 1. kola), 2. kolo není je t  uzav eno. 
 
7.3  Termín p ijímacích zkou ek v Matematickém ústavu pro akad. rok 2006/2007 byl 
stanoven na 8. 6. 2006. 
 
7.4  12. 12. 2006 kon í akreditace navazujících magistersk ch obor  (Geometrie, 
Matematická anal za, Matematická fyzika, U itelství matematiky pro S ) 
a bakalá ského oboru Obecná matematika. Bude ádáno o prodlou ení akreditace, 
 
7.5  Upozornila na skute nost, e dle Studijního a zku ebního ádu FPF (platn  i pro 
studenty studijního programu Matematika od 1. 9. 2005) se uznané studijní povinnosti 
nebudou zapo ítávat do limitu získan ch kredit . Tato podmínka nebude uplat ována 
p i ov ování spln n ch studijních povinností za akad. rok 2004/2005. 
 
7.6  e itelé grant  IGS SU, pokud nevy erpali p id lené finan ní prost edky, mají 
mo nost je do 15. 11. 2005 do erpat nebo vrátit. 
 
7.7  Informovala o mo nosti po ízení platební karty pro MÚ. MÚ stanoví finan ní limit 
pro v b r a odpov dného pracovníka (J. Smítal). 
 
8. R zné 

Kopf 

 

8.1  Setkání zainteresovan ch pracovník  MÚ k Dlouhodobému zám ru se bude konat 
21. 9. 2005 v 10.00 hod. v zasedací místnosti MÚ. 
 
S kora 

8.2  Studentského veletrhu Gaudeamus se letos zú astní i J. Vícha. 
 

P í tí Kolegium editele se bude konat 11. 10. 2005 v 11.00 hod. v pracovn  
prof. Smítala. 
 

 

 

 

 

Zapsala: Ji ina Böhmová 

 
 
 
 
 

 


