Slezská univerzita v Opavě
Matematický ústav v Opavě
KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU
88. zasedání dne 14. 1. 2009
Zápis
Přítomni: J. Böhmová, M. Engliš, T. Kopf, M. Marvan, J. Melecký, J. Smítal.
K. Smítalová. J. Šindlerová. M. Štefánková.
Omluveni: V. Averbuch.
Program:
1. Kontrola zápisu.
2. Informace z KR.
3. Věda a zahraniční styky.
4. Aplikovaná matematika.
5. Studijní a ekonomické záležitosti.
5. Různé.
1. Kontrola zápisu
Smítal
1.1 STAG – hlášení na VZP a ČSSZ:
Pro kontrolu je nadále hlášení na VZP podáváno i ručně, došlo k problémům s
odesíláním hlašení na ČSSZ, bude se posílat rovněž ručně.
1.2 Odměny pro řešitele grantů GA ČR, průběžné a závěrečné zprávy:
Odměny pro žadatelé grantů GA ČR byly vyplaceny (dle Směrnice rektora č. 9/2007).
Ředitel MÚ úspěšným žadatelům vyplatil další odměnu ve stejné výši jako rektorát.
Průběžné zprávy o řešení projektů byly v termínu odevzdány (Baran, Lampart),
závěrečná zpráva (Smítal) bude v termínu odevzdána (19.1.2009).
2. Informace z KR:
Smítal
2.1 STAG:
Projednávalo se rozhodnutí přejít na verzi STAG 2. Po diskusi: pror. Ramík svolá k této
problematice zvláštní schůzku všech zainteresovaných pracovníků.
2.2 ECTS Label:
Certifikát ECTS/Label se vydává v Bruselu 1 x ročně. SU zatím žádost podávat nebude.
2.3 Univerzitní knihovna:
Univerzitní knihovna bude podle posledních informací postavena v časovém horizontu
cca 5 let. Nedostatek prostor knihoven v Opavě se bude řešit ve spolupráci s primátorem
města. Případné stěhování knihoven do nových prostor se netýká knihovny MÚ.

2.4 Zasedání Vědecké rady SU:
Termín dalšího zasedání VR SU je předběžně stanoven na 21. 4. 2009.
3. Věda a zahraniční styky:
Engliš
3.1 Zasedání Vědecké rady MÚ:
Zasedání Vědecké rady MÚ proběhne 9. 2. 2009. Na programu bude schválení
závěrečných zpráv o činnosti MÚ v roce 2008, aktualizace Dlouhodobého záměru MÚ,
zahájení habilitačního řízení z oboru Matematika – Geometrie a globální analýza (Hong
Van Le), akreditace navazujícího magisterského studia Aplikovaná matematika,
projednání pracovního místa – visiting professor, personální změna ve státnicové
komisi aj.
3.2 Bodové hodnocení impaktovaných časopisů:
Bodové hodnocení impaktovaných časopisů (materiál vypracoval M. Engliš) bude
uveřejněno na webových stránkách ústavu a bude sloužit pracovníkům ke snadnější
orientaci při odesílání vědeckých článků do časopisů. Zodpovídá: A. Ryšavý.
3.3 Pozdější termín odesílání grantových přihlášek do GA ČR:
Vzhledem ke změně předsednictva v GA ČR bude zřejmě posunut termín pro odesílání
grantových přihlášek na rok 2010.
3.4 E-mailové adresy studentů MÚ:
Požádal o vypracování databáze aktuálních e-mailových adres studentů MÚ. Databáze
by mohla sloužit vyučujícím ke snadnější a rychlejší komunikaci se studenty.
Zodpovídá: A. Ryšavý, J. Šindlerová.
4. Aplikovaná matematika:
Melecký
4.1 Výběrové řízení na místo odborného asistenta:
Kolegium ředitele souhlasí s vypsáním výběrového řízení na místo odborného asistenta
pro obor krizový management, případně i na místo odborného asistenta, docenta nebo
profesora pro obor statistika. Termín nástupu – březen 2009.
5. Studijní a ekonomické záležitosti:
Šindlerová
5.1 STAG:
Z ÚIV byl Matematický ústav upozorněn na nesoulad mezi daty odeslanými v rámci
sběru Uchazeč 2008 a sběru SIMS k 31. 10. 2008. Vzhledem k tomu, že údaje pro oba
sběry byly generovány z IS STAG, nebyli jsme schopni specifikovat problém a obrátili
jsme se s touto záležitostí na dr. Šaumana.
5.2 Rozvrhové akce a upřesňující zápis do letního semestru:
V týdnu od 16. do 20. 2. 2009 proběhne zápis studentů na rozvrhové akce a současně

proběhne i upřesňující zápis do letního semestru.
5.3 Finance:
Informovala o pravděpodobně kladném výsledku hospodaření MÚ v roce 2008.
Vzhledem k tomu, že MŠMT ještě nezaslalo zálohové platby na rok 2009, rektorát nám
převedl zálohovou platbu ve výši 500 000 Kč. V této souvislosti požádala o maximálně
úsporná opatření.
6. Různé:
Kopf
6.1 Projekt FR VŠ:
Informoval o přijetí projektu FR VŠ pro rok 2009 „Aplikovaná matematika názorně a
interaktivně“. Vzhledem k tomu, že v době podávání projektu byl kurz dolaru nižší než
nyní, dochází k situaci, že na nákup softwaru chybí cca 20 tis. Kč. KŘ souhlasí, aby
byla částka financována z prostředků ústavu. Ředitel T. Kopfovi děkuje za získání
projektu.

Příští Kolegium ředitele se bude konat 10. 2. 2009.
Zapsala: Jiřina Böhmová

