
Slezská univerzita v Opavě 
Matematický ústav v Opavě 
 

KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU 
107. zasedání dne 13. 1. 2011 

Zápis 
 

Přítomni: J. Böhmová, M. Engliš, J. Melecký, J. Smítal, K. Smítalová, J. Šindlerová, 
M. Štefánková. 
Omluven: V. Averbuch, T. Kopf. 
 
Program:  
  1. Kontrola zápisu. 
  2. Informace ředitele. 
  3. Informace z KR. 
  4. Věda a zahraniční styky. 
  5. Aplikovaná matematika. 
  6. Studijní a ekonomické záležitosti. 
  7. Různé. 
 
1. Kontrola zápisu: 
Smítal 
 
1.1. ECTS Label: 
Aktualizace a překlad sylabů – trvá, termín 14. 1. 2011. M. Engliš provede korekturu 
anglického textu do konce ledna 2011. 
 
1.2 Výroční zpráva o vědecké činnosti: 
Pracovníci mohou podávat připomínky k Výroční zprávě o vědecké činnosti MÚ a k 
Výroční zprávě o řešení výzkumného záměru do 16. 2. 2011 (17. 2. 2011 budou zprávy 
projednány na zasedání Vědecké rady MÚ). 
 
 
2. Informace z KR: 
Smítal 
 
2.1 Projekty Moravskoslezského kraje: 
Byla vyhlášena výzva k podávání projektů Moravskoslezského kraje na podporu vědy a 
výzkumu. Za MÚ bude zváženo podání projektu v 5. dotačním titulu - stipendia 
špičkovým studentům doktorského studia (max. 60 tis. Kč za rok na osobu). Rektorátní 
termín 9. 3. 2011. 
 
2.2 Změny ve financování VŠ od roku 2012: 
Byla podána informace o změnách ve financování vysokých škol od r. 2012: 
Významné změny: 
- limity všech financovaných studentů (včetně bakalářských) budou záviset na vědecké 
činnosti součásti, 
- studenti kombinovaného studia budou dotováni ve výši 2/3 normativu. 
 
 
2.3 Projekt ”Dolní oblast Vítkovice”: 



Kvestor podal informaci o zapojení SU do zájmových sdružení právnických osob 
projektu Dolní oblasti Vítkovice. Jedná se o rozsáhlý projekt významných firem a VŠB. 
Při zapojení do projektu je vstupní poplatek 200 tis. Kč a členský roční poplatek 100 tis. 
Kč. Protože žádná součást SU nemá o zapojení do projektu zájem, Matematický ústav 
se také nezúčastní. 
 
2.4 Rozvojové projekty SU: 
V  roce 2011 bude řešeno 8 projektů v celkové výši 11 mil. Kč. (za MÚ je v řešení 
jeden společný projekt s rektorátem SU - “Zabezpečení a zpřístupnění učeben 
prostřednictvím identifikačních karet” (497tis. Kč). 
 
2.5 Univerztní knihovna: 
Proběhlo jednání k problematice centralizace knihoven SU. Knihovna MÚ bude mít v 
rámci Univerzitní knihovny SU svou autonomii. Podíl MÚ na provozních nákladech 
Univerzitní knihovny bude řešen v rámci platby elektronických přístupů k časopisům 
(MÚ se podílí cca 380 tis. Kč ročně). Ředitel děkuje V. Matouškové na vzorné vedení 
knihovny. 
 
 
3.Informace ředitele: 
Smítal 
 
3.1 Kvalifikační postupy v MÚ: 
Ředitel informoval o nejbližších kvalifikačních postupech pracovníků MÚ (M. 
Štefánková – zahájení řízení ke jmenování profesorkou, Z. Kočan – zahájení 
habilitačního řízení, A. Sergyeyev  - velký doktorát). 
 
3.2 Reakreditace: 
Na základě rozhodnutí Kolegia ředitele bude podána žádost o reakreditaci 
magisterského studijního programu Matematika (5-letý) s oborem Matematická analýza. 
Žádost o reakreditaci oboru Geometrie nebude podána vzhledem k malému počtu 
studentů a absolventů v tomto oboru za posledních 5 let.  
 
3.3 Mzdové prostředky na granty GA ČR pro rok 2011: 
Vzhledem k pravděpodobně příznivé finanční situaci v MÚ pro rok 2011, budou 
řešitelům projektů GA ČR vyplaceny všechny získané mzdové prostředky a nebudou 
kráceny mzdové prostředky z MÚ. Platy budou restruktualizovány tak, aby celkový 
úvazek na SU nepřekročil 100%. 
 
3.4 Projekty OP VK: 
Za MÚ bude zváženo podání projektu v oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 
(bude projednána případná spolupráce s FVP SU nebo dalšími pracovišti SU). Na 
samostatný projekt již Matematický ústav nemá kapacity, podílí se 19% na objemu 
prostředků, které SU na projekty OP VK doposud získala (31 mil. Kč z celkových 161 
mil. Kč). Příjem žádostí do 1. kola: předběžně únor 2011. U této osy není požadována 
spoluúčast a povinná pětiletá udržitelnost. Schůzky k projektům OP VK se dne 13. 1. 
zúčastní M. Marvan.  

 
 



4. Věda a zahraniční styky: 
Engliš 
 
4.1 Studentská grantová soutěž SU: 
Všech 7 žádostí o pokračování projektů SGS bylo Grantovou komisí MÚ doporučeno k 
financování. Dále byla podána jedna žádost o udělení grantu SGS (rovněž byla 
doporučena k řešení). Všechny požadované náležitosti budou 14. 1. 2011 odevzdány na 
oddělení VaV rektorátu SU. 
 
4.2 Průběžné zprávy – GA ČR: 
Průběžné zprávy o řešení grantů GA ČR byly odevzdány ve stanoveném termínu. Pouze 
v případě J. Kopfové (MÚ je spoluřešitelským pracovištěm, hlavní řešitel P. Krejčí – 
MÚ AV ČR Praha) došlo k vratce finančních prostředků – 14 000 Kč. Kolegium 
ředitele považuje za extrémně kontraproduktivní vracet grantové prostředky. J. Kopfová 
nepostupovala podle Smlouvy o řešení části grantového projektu a neodevzdala do 15. 
12. 2010 písemnou roční zprávu o realizaci části projektu k podpisu rektorovi SU.  
V této souvislosti ředitel nařizuje všem pracovníkům, kteří jsou spoluřešiteli projektů 
GA ČR (Marvan, Kopfová) odevzdat kopii roční zprávy o realizaci projektu na 
sekretariát MÚ (do 15. 12. běžného roku). 
 
4.3 Evropský projekt: 
Děkuje J. Víchovi za aktuální vyřešení všech administrativních záležitostí týkajících se 
projektu OPVK “Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji”  
 
 
5. Aplikovaná matematika: 
Melecký 
 
5.1 Projekt OP VK: 
Stručně informoval o průběhu řešení projektu OP VK “Inovace bakalářských studijních 
oborů se zaměřením na spolupráci s praxí” (monitorovací zpráva, zapojení některých 
pracovníků MÚ do řešení projektu, nákup softwaru, řešení klíčových aktivit). 
 
5.2 Blokace některých kurzů AMKS pro zápis do LS: 
Kolegium ředitele souhlasí se skutečností, že některé předměty (kurzy pro 3. ročník 
tříletého oboru AMKS) budou pro zápis do LS 2010/11 zablokovány (finanční 
náročnost, malý počet studentů). 
 
 
6. Studijní a ekonomické záležitosti: 
Šindlerová 
 
6.1 Informace o hospodaření MÚ v roce 2010: 
Podala informaci o současném stavu hospodářské uzávěrky MÚ za rok 2010. Podle 
předběžných údajů skončí hospodaření MÚ s kladným výsledkem (cca 400 tis. Kč). 
Rozdělení mzdových prostředků ze zakázek VZ bude zatím ponecháno. 
 
6.2 Registrace předmětů a zápis do LS: 
Registrace předmětů a zápis studentů do letního semestru akad. roku 2010/11 proběhne 
od 7. do 11. 2. 2011. 



 
7. Různé: 
Smítalová 
 
7.1 Výsledky studentské ankety: 
Navrhla, aby výsledky studentské ankety k úrovni výuky v MÚ byly k dispozici takto: 
-přednášející bude seznámen s hodnocením příslušného cvičícího, 
- školitel bude seznámen s hodnocením svých doktorandů. 
Kolegium ředitele s návrhem souhlasí. 
 
Engliš 
7.2 Beseda se studenty na Gymnáziu v Bílovci: 
Vedení Gymnázia v Bílovci projevilo zájem o besedu pro zájemce o studium 
matematiky. O účast na besedě bude požádán T. Kopf. 
 
 
 
Termín únorového zasedání Kolegia ředitele bude dojednán elektronicky. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jiřina Böhmová 


