Slezská univerzita v Opav
Matematick ústav v Opav
KOLEGIUM EDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU
56. zasedání dne 15. 6. 2005
Zápis
P ítomni: J. Böhmová, T. Kopf, M. Marvan, J. Smítal, K. Smítalová, J. indlerová
Omluven: J. Skora.
Program:
1. Kontrola zápisu.
2. Informace editele.
3. Studijní záleitosti.
4. Vpoetní technika.
5. Vda a zahraniní styky.
6. Ekonomické a studijní záleitosti.
7. Rzné.
1. Kontrola zápisu
Bez pipomínek.
2. Informace editele
Smítal
2.1 ádost o prodlouení akreditace habilitaních a jmenovacích ízení v oboru
Matematika - Matematická fyzika nebyla Akreditaní komisí schválena. Dvodem je
mal poet student a absolvent doktorského studia Matematické fyziky.
2.2 Celostátního kola SVO 2005 v matematice se zúastnili za MÚ ti studenti.
Michaela iklová (Matematická analza, 5. ro.) získala 1. cenu, Veronika Kornecká
(Matematická analza, 5. ro.) získala estné uznání. editel dkuje vem studentm
a vedoucím soutních prací.
2.3 Dne 30. 5. 2005 zasedala Vdecká rada Matematického ústavu. Jmenovací ízení
doc. Englie a doc. Müllera bylo s kladnm závrem jednomysln postoupeno k
dalímu ízení rektorovi SU. Habilitaní ízení dr. Hrice bylo úspn ukoneno a dr.
Hric byl rektorem SU jmenován docentem pro obor Matematika-Matematická analza k
1. 6. 2005.
2.4 Dne 13. 6. 2005 se uskutenily obhajoby dizertaních prací a státní doktorské
zkouky RNDr. Marka Lamparta a RNDr. Petry indeláové.
2.5 Dne 14. 6. 2005 probhlo I. kolo pijímacího ízení na doktorské studium studijního
programu Matematika. Byli pijati 4 uchazei, vichni na studijní obor Matematická
analza.
2.6 Doc. tefánková ve spolupráci s prof. Raithem (Universität Wien) získala projekt
Aktion 42p11 "Low dimensional dynamical systems" (doba eení: 30.6. 2005 - 31. 12.
2006).

2.7 Dkuje A. Ryavému za zpracování studentské ankety za letní semestr. Nejlépe
hodnocenm pednáejícím byl Z. Koan, nejlépe hodnocenm cviícím M. Lampart
(oba Logika a teorie mnoin) a R. Otáhalová (Matematická analza II).
2.8 Upozoruje studenty doktorského studia, e na zahraniní konference (pokud se na
financování podílí MÚ) lze vyjet pouze v pípad, e student na konferenci pednáí. Je
nutno pedem vyplnit cestovní píkaz a piloit pedbn rozpoet (viz. píloha zápisu).
2.9 Prof. Smítal bude v dob od 20. - 27. 6. 2005 na sluební cest v USA. Zastupovat
bude (vetn úasti na Kolegiu rektora) T. Kopf.
3. Studijní záleitosti
Smítalová
3.1 K projednalo personální úast na veletrzích Gaudeamus (1.-4. 11., Brno T. Kopf, J. indlerová) a Akademia (25.-27. 10., Bratislava - K. Smítalová,
J. indlerová).
3.2 K se zabvalo otázkou financování kurz pro studenty oboru AMKS na zimní
semestr akad. roku 2005/2006.
3.3 K zváilo monost udlení vjimky studentm 3. a 4. ro. oboru MME a AMKS
(v akad. roce 2005/2006), tkající se pedmt Matematické metody v ekonomice
a ízení III, IV.
4. Vpo etní technika
Marvan
4.1 Byla dojednána sleva na vukov software Expert Choice, hradit se bude z poloky
specifick vzkum.
5. V da a vzkum
Kopf
5.1 Navrhuje schzku vedení Matematického ústavu k projednání priorit pro
dlouhodob zámr MÚ. Schzka probhne v termínu do konce ervna.
7. Studijní a ekonomické záleitosti
indlerová
7.1 Promoce student MÚ se uskutení 1. 7. 2005 od 9.30 hod.
7.2. Vsledky I. kola pijímacího ízení na matematické obory:
pihláeno:
57 uchaze,
nedostavilo se:
15 uchaze,
prominuto:
11 uchazem,
dostavilo se:
31 uchaze,
úspní:
24 uchazei,
neúspní:
7 uchaze,
pijato:
33 uchaze (4 MME, 18 AMKS, 2 AM, 4 OM, 4 MA, 1 MAn.).

7.3. Uchazem, kteí se nedostavili k pijímacím zkou kám bude zaslán dopis o
mo nosti pevedení pihlá ky do II. kola pijímacího ízení na jejich vlastní ádost.
7.4
K projednalo v i finanní ástky, kterou obdr í vedoucí praxe 2500 K/student/rok.
8. Rzné
Smítal
8.1 V záí bude uspoádán vjezdní seminá pro v echny e itele Vzkumného zámru
(termín bude upesnn).
Pí tí Kolegium editele se bude konat 12. 9. 2005 v 11.00 hod. v pracovn
prof. Smítala.

Zapsala: Jiina Böhmová

P íloha:
Pokyny pro zamstnance a studenty,
kte í vyjídjí na zahraniní pracovní cesty
Postup ped uskutenním pracovní cesty (administrativní vyízení zahraniní pracovní
cesty je nutné zaít v dostateném pedstihu):
1. Vyplnní formuláe „Pracovní cesta“ (díve cestovní píkaz) – v uvedeném
formulái se vyplní ást 1. Základní údaje o pracovní cest, k vyplnnému
formulái je nutné doloit odhad p edpokládan ch cestovních náklad , zdroj
financování (v pípad, e zdrojem financování bude specifick vzkum,
vzkumn zámr nebo doktorsk projekt, je nutné doloit také název p ednáky
a abstrakt), studenti vyslaní na zahraniní pracovní cestu, kteí nemají
pracovnprávní vztah ke SU v Opav, souasn vyplní „Dohodu o úhrad
cestovních náhrad“, ve které jsou specifikovány náklady, které se MÚ zavazuje
proplatit.
2. Vyplnní formuláe „ádost o devizy“ – do formuláe je nutné uvést vechny
vdaje, které zamstnanec nebo student bude mít v prbhu zahraniní pracovní
cesty (konferenní poplatek, ubytování, stravné – základní sazby stravného
v cizí mn pro rok 2005 dle vyhláky MF . 613/2004 Sb., kapesné – je moné
poadovat do ve 40% denní sazby stravného, vi schvaluje editel, jízdné
apod.), neuvádjí se vdaje, které byly hrazeny bankovním pevodem.
3. Vyzvednutí kartiky cestovního pojitní – cestovní pojitní zajiuje
zamstnavatel, kter zamstnance nebo studenta vysílá na zahraniní pracovní
cestu, po pedchozí dohod je moné si kartiku vyzvednout na sekretariátu MÚ
(nutno uvést cílov stát zahraniní pracovní cesty a délku pobytu v zahranií).
Postup po návratu ze zahraniní pracovní cesty:
1. Vyútování pracovní cesty – dle smrnice rektora je nutné vyútovat pracovní
cestu do 10 pracovních dn po skonení pracovní cesty, zamstnanec vyplní
vechny poadované údaje do formuláe „Pracovní cesta“ – ást 2. Vyútování
pracovní cesty v K po území R, ást 4. Vyútování zahraniní pracovní cesty
a ást 5. Celkové náhrady pracovní cesty. Pokud zamstnanci nebo studentovi
bude povoleno pouít pi zahraniní pracovní cest soukromé motorové vozidlo,
musí doloit schválenou ádost a vpoet poadovanch náhrad.
2. Doloení cestovní zprávy – formulái „Pracovní cesta“ musí zamstnanec nebo
student piloit cestovní zprávu, která bude obsahovat doplující údaje pro
konené vyútování (popis doklad, které zamstnanec nebo student ádá
proplatit).
3. Vrácení kartiky cestovního pojitní

