Slezská univerzita v Opav
Matematick ústav v Opav
KOLEGIUM EDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU
53. zasedání dne 14. 3. 2005
Zápis
P ítomni: J. Böhmová, T. Kopf, M. Marvan, J. Smítal, K. Smítalová, J. Skora, J.
indlerová
Program:
1. Kontrola zápisu
2. Informace z KR
3. Informace editele
4. Studijní záleitosti
5. Vpoetní technika
6. Aplikovaná matematika
7. Ekonomické s studijní záleitosti
8. Rzné.
1. Kontrola zápisu
Bez pipomínek.
2. Informace z KR
Smítal
2.1 Do Vnitního mzdového pedpisu SU byla zapracována monost pispívat
zamstnancm na penzijní pipoji tní. MÚ tuto monost vítá.
3. Informace editele
Smítal
3.1 M. Lampart odevzdal dne 9. 3. 2005 dizertaní práci Three types of chaos on
discrete dynamical systems a pihlásil se ke státní doktorské zkou ce (po 2,5 letech
studia). kolitelkou je M. tefánková.
3.2 Dne 16. 3. 2005 se bude konat habilitaní pedná ka A. Sergyeyeva Lieovy algebry
a eení oby ejnch diferenciálních rovnic. Obhajoba habilitaní práce probhne v
rámci veejné ásti zasedání Vdecké rady MÚ dne 21. 3. 2005 od 10.30 hod.
3.3 Dne 18. 2. 2005 probhlo závrené oponentní ízení Vzkumného zámru
Globální analza MSM 192400002 za léta 1999-2004, kter byl e en v MÚ. Celkov
prbh a vsledky e ení VZ zhodnotila oponentní rada jako vynikající.
3.4 Byl schválen grant americké NSF Developing Global Scientists, na roky 2005 2008, s rozpotem 104 tis. USD. Grant je zamen na mobility student i uitel, e itel
P. Humke, St. Olaf College, Minnesota, spolue itel J. Smítal.

3.5 Od 31. 3. do 22. 4. 2005 je prof. Smítal na sluební cest (Itálie, Miláno).
Zastupovat bude T. Kopf.
3.6 Podkoval vem, kteí se podíleli na zpracování Vroní zprávy o innosti za rok
2004.
4. Studijní záleitosti
K. Smítalová
K trvá na tom, aby elektronická pihláka byla efektivn pouitelná pro 2. kolo
pijímacího ízení.
5. Vpoetní technika
M. Marvan
Informoval o monosti získat projekt z MMT na nákup softwaru.
6. Aplikovaná matematika
Skora
6.1 Informoval o své úasti na cviení protipovodové prevence a evakuace. Získané
informace budou vyuity pi vuce student AMKS.
6.2 K se zabvalo problematikou dalího rozvoje studijního oboru AMS a
zvaovalo monosti a zpsoby zajitní nkterch kurz. Touto problematikou se bude
zabvat pracovní skupina ve sloení: T. Kopf, J. Skora, J. indlerová, pípadn bude
poádán o úast kvestor.
7. Ekonomické a studijní informace
indlerová
7.1 Informovala o potu
matematické obory:
poet pihlánch uchaze:
z toho na bakaláské obory:
na magisterské obory:

pihláench uchaze v 1. kole pijímacího ízení na
58
52 (AM - 6, AMKS - 26, MME - 9, OM - 11),
6 (MA - 4, G - 1, NMA - 1).

7.2 Poádala, aby ji eitelé projekt kontaktovali ve vci upesnní nkterch poloek
k rozpotu.
7.3 Apelovala na pracovníky, aby do cestovního píkazu vyplnili i údaj, z které poloky
se bude cestovné hradit.

8. Rzné
Smítal
8.1 Informoval o jednání s dr. Hozovou ve vci návrhu JMF organizovat vzdlávací
kurzy pro uitelé a mo nosti získat na tento projekt finanní prostedky z EU. SU byla
po ádána o za títní projektu. Prof. Smítal bude informovat rektora.
8.2 Upozornil, e pihlá ky do celostátního kola SVO 2005 musí b t zaslány do
konce dubna.
Pí tí Kolegium editele se bude konat 25. 4. 2005 v 11.00 hod. v pracovn
prof. Smítala.

Zapsala: Jiina Böhmová

