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Zápis 
 

 
Přítomni: V. Averbuch, J. Böhmová, M. Engliš, T. Kopf, J. Melecký, M. Marvan, 
J. Smítal. K. Smítalová. J. Šindlerová. M. Štefánková. 
 
Program:  
  1. Kontrola zápisu. 
  2. Informace ředitele. 
  3. Informace z KR. 
  4. Studijní a ekonomické záležitosti. 
 
 
Ředitel poděkoval profesoru Englišovi za práci, kterou vykonal pro Matematický ústav 
během svého funkčního období, ocenil kroky, které vedly ke stabilizaci ústavu, posílení 
vědy i nárůstu počtu studentů. Zároveň požádal všechny zástupce ředitele, aby v práci ve 
svých rezortech dále pokračovali: 
M. Engliš – rezort vědy a výzkumu (VZ, granty, programy EU, hledání seriózních financí 
na vědu). 
K. Smítalová – studijní a sociální záležitosti. 
M. Marvan – výpočetní technika, FRVŠ. 
 
 
1. Kontrola zápisu  
Smítal 
 
1.1  10. výročí vzniku Matematického ústavu v Opavě: 
Konference spojena s dvoudenní přednáškovou akcí k 10. výročí vzniku Matematického 
ústavu proběhne v září 2009, místem jednání bude pravděpodobně hotel Dlouhé stráně 
v Koutech nad Desnou. Pracuje se na podání projektu, z kterého by mohla být část akce 
financována. 
 
1.2  Znak, logo, heslo MU: 
K možným variantám loga a znaku proběhla diskuse. Firmě, která grafickou úpravu 
realizuje, budou předány 3 návrhy. 
 
 
2. Informace z ředitele: 
Smítal 
 
2.1 Granty IGS SU: 
Závěrečné zprávy o řešení grantů IGS v roce 2008 jsou odevzdány. Přihlášky pro rok 
2009 (7 přihlášek) budou na rektorát odevzdány do 13. 11. 2008.  
 
 



2.2 Vědecká rada MÚ: 
Prostřednictvím rektora SU byl AS SU předán návrh na schválení nové Vědecké rady 
Matematického ústavu v Opavě (AS SU bude zasedat 25. 11. 2008). Personální složení 
VR MÚ je navrženo pouze s jednou změnou - za prof. Tolara (pracovní vytíženost) je 
navržen prof. Snoha (UMB Banská Bystrica). 
 
2.3 Průběžné oponentní řízení VZ: 
Na začátku roku 2009 proběhne v MÚ průběžné oponentní řízení Výzkumného záměru. 
V této souvislosti byli požádáni vedoucí oddělení, aby dodali do 26. 11. 2008 seznamy 
publikací (jiné, než časopisecké články), seznam zahraničních cest a seznamy citací 
svých pracovníků. 
 
2.4 Jmenování nových profesorů: 
Ke dni 1. 11. 2008 jmenoval prezident ČR profesorem pro obor Matematika – 
Matematická analýza doc. RNDr. Miroslava Krbce, DSc. a dr. hab. Zygfryda Kominka. 
Obě jmenovací řízení proběhla před Vědeckou radou MÚ a následně před Vědeckou 
radou SU v Opavě. 
 
2.5  Zástup na příštím KR: 
Vzhledem k tomu, že ředitel ústavu i statutární zástupce budou v době konání příštího 
Kolegia rektora na zahraničních pracovních cestách (2. 12. 2008), zúčastní se jednání 
M. Marvan. 
 
 
3. Informace z Kolegia rektora: 
Smítal 
 
3.1 ECTS/DS Label: 
Důležitou podmínkou podání žádosti o ECTS/DS Label jsou sylaby v AJ. Vyučující 
MÚ vyplní anglicky sylaby předmětů, které vyučují, do připravované webové aplikace 
do 25. 11. 2008. Informace budou všem zainteresovaným sděleny e-mailem. V této 
chvíli se čeká na zprovoznění příslušné aplikace ze strany rektorátu. 
 
3.2 ID karty: 
ID karty pro studenty jsou připraveny k výdeji. M. Marvan vznese na příštím KR dotaz, 
kde všude mohou studenti ID karty používat a k jakým účelům. 
 
3.3  STAG – hlášení na VZP: 
Podle informace vedoucího CITu bude hlášení na VZP za měsíc říjen ze STAGu 
exportováno za celou SU a odevzdáno v termínu. Bohužel, na základě informace ing. 
Kachlíka z Karviné, který má tuto problematiku na starost, bylo MÚ sděleno, že je 
nutno údaje za říjen opět zaslat na VZP na starých formulářích a vyplnit ručně.  
 
 
4. Studijní a ekonomické záležitosti 
Šindlerová 
 
4.1 Počet studentů MÚ k 31. 10. 2008: 
K 31. 10. 2008 studuje v Matematickém ústavu 122 studentů (93 bakalářských, 
14 magisterských, 3 navazující magisterští, 12 doktorských).  



 
4.2  Ubytovací a sociální stipendia:: 
Žádostí se podávají do 15. 11. 2008. Vše prozatím svědčí o problémech, které při 
posuzování nároků nastanou v IS STAG.  
 
4.3  Podmínky pro přijetí ke studiu: 
Podmínky pro přijetí ke studiu pro akad. rok 2009/2010 byly Akademickým senátem 
SU schváleny. 
 
4.4  Čerpání finančních prostředků: 
Apeluje na řešitele projektů a grantů, aby přidělené finanční prostředky vyčerpali 
nejpozději do poloviny prosince. 
 
 
Termín dalšího KŘ bude oznámen e-mailem. 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jiřina Böhmová 


