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Program:

1. Kontrola zápisu
2. Informace ředitele
3. Informace z Kolegia rektora
4. Studijní záležitosti
5. Věda a výzkum
6. Finance
7. Různé

1. Kontrola zápisu
Doc. Klapka
K bodu 2.2
Oponentské posudky na neúspěšné projekty GA ČR (Marvan, Kopf) byly vyžádány, není z
nich však zřejmé, proč projekty nebyly přijaty. Zůstává zvážit případné podání post-doc
grantu dr. Sergyeyeva.
2. Informace ředitele
Prof. Smítal
2.1 Dne 8. 1. 2003 proběhl na FPF SU a v Matematickém ústavu Den otevřených dveří.
Prof. Smítal poděkoval všem, kteří se o úspěšný průběh zasloužili, jmenovitě pak
ing. Šindlerové. Dále poděkoval proděkance pro studijní záležitosti FPF SU
dr. Korbelářové za úvodní slovo a představení Matematického ústavu.
2.2 V Matematickém ústavu proběhla v posledním výukovém týdnu zimního semestru
Anketa studentů k hodnocení výuky. Výsledky ankety nesignalizují žádné vážnější
problémy. V hodnocení studentů dosáhli nejlepších výsledků:
- z přednášejích: dr. Stolín (Algebra I)
- z cvičících: ing. Melecký (Makro a mikroekonomie I).
Za zpracování zadání a výsledků ankety prof. Smítal poděkoval Mgr. P. Vaňkovi.
KŘ projednalo některé změny v zadání otázek ankety pro příští vyhlášení. Anketa se bude v
letním semestru konat minimálně dva týdny před zápočtovým týdnem.
2.3 Ředitel MÚ vypíše výběrové řízení na místo odborného asistenta pro obor didaktika
matematiky (50% pracovní úvazek).
2.4 Prof. Smítal jmenoval základní organizační tým pro přípravu 27. Symposia z reálné
analýzy (22.- 29. 6. 2003), ve složení: Böhmová, Štefánková, Šindelářová, Šindlerová.
2.5 Vnitřní termín pro vypracování Výroční zprávy o vědecké činnosti v MÚ (1. verze) je
20. 1. 2003. Zodpovídá: doc. Klapka.

3. Informace z KR
Prof. Smítal
3.1 Výzkumné záměry
Na www MŠMT je uveřejněn formulář k podávání žádostí o prodloužení výzkumných
záměrů a o poskytnutí finančních prostředků. Žádosti mají být dodány na rektorát do
14. 2. 2003. Vnitřní termím pro zpracování žádosti za MÚ je stanoven na 31. 1. 2003.
Zodpovídají: prof. Smítal (část dynamické systémy), doc. Marvan (část globální analýza),
ing. Šindlerová (finance).
3.2 Zvláštní studenti
Prorektor Žáček podal některé informace k financování zvláštních studentů (v MÚ se v
doktorském studiu týká dvou studentů, kteří studují déle než je standardní doba studia
prodloužená o jeden rok).
3.3 Individuální studijní plány
Prorektor Žáček upozornil vedení součástí na nutnost rozumného povolování
individuálních studijních plánů. V MÚ se týká cca 10 studentů, kteří vzhledem k ukončení
akreditace kombinovaného studia požádali o přechod na prezenční formu studia.
4. Studijní záležitosti
Doc. Smítalová
Akademickému senátu SU byly prostřednictvím rektora předloženy ke schválení nové
Podmínky pro přijetí. Tento materiál byl dne 17. 12. 2002 Akademickým senátem SU
schválen a uchazeči o studium matematiky si mohou podávat přihlášky na nové obory již v
1. kole přijímacího řízení.
5. Věda a výzkum
Doc. Klapka
Na oddělení vědy rektorátu byly odevzdány dílčí zprávy o řešení grantových projektů GA
ČR (post-doc granty dr. Štefánkové a dr. Kopfové).
6. Finance
Ing. Šindlerová
Podala aktuální informaci o výsledku hospodaření v roce 2002. Prof. Smítal ing. Šindlerové
poděkoval za vzornou péči o finance Matematického ústavu.
7. Různé
7.1 KŘ vyjádřilo souhlas s návrhem doc. Marvana zvážit přijetí jednoho technického
pracovníka (odborníka na výpočetní techniku) do pracovního poměru. Nejedná se o
navýšení stavu pracovníků ústavu (budou zrušeny dva poloviční úvazky laborantů). Žádost
o přijetí bude předložena rektorovi SU v červnu 2003.
7.2 Ing.Šindlerová informovala o projeveném zájmu uchazečů o přípravné kurzy k
přijímacímu řízení.
7.3 Prof. Smítal požádal školitele o písemné hodnocení práce doktorských studentů
5. ročníku v období od 1. 11. 2002 do 31. 1. 2003.
7.4 Prof. Smítal poděkoval dr. Stolínovi za vzornou přípravu rozvrhu pro letní semestr.
V této souvislosti dále děkuje všem pedagogům a doktorským studentům, kteří budou
vyučovat nad rámec svých běžných úvazků.

7.5 Prof. Smítal vyjádřil poděkování panu Ivanu Augustinovi za uveřejnění informace o
Dni otevřených dveří SU v teletextu České televize.
Příští Kolegium ředitele se bude konat 10. 2. 2003 v 10.30 hod. v pracovně prof. Smítala.
Zapsala: Jiřina Böhmová

