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1. Kontrola zápisu
- bez připomínek.

2. Informace ředitele

2.1. Prof. Smítal oznámil, že již obdržel zápis z březnového jednání Akreditační komise. Konstatoval,
že Žádost o prodloužení akreditace studijního programu Matematika byla schválena. Prodloužení
akreditace bakalářských studijních oborů Matematické metody v ekonomice, Aplikovaná matematika a
Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací - o 6 let. Prodloužení akreditace magisterských
oborů Geometrie a Matematická analýza - o 10 let, akreditace doktorských studijních oborů Geometrie
a globální analýza a Matematická analýza - o 8 let.

2.2. Dne 8. dubna 2002 se konalo 8. zasedání Vědecké rady MÚ. Na programu zasedání byla schválena
Výroční zpráva o činnosti Matematického ústavu v Opavě za rok 2001. VR MÚ souhlasila s tím, aby
předložený návrh na rozšíření akreditace studijního programu Matematika o bakalářský obor Obecná
matematika, byl základem navazujícího magisterského studia. Dále byly schváleny a projednány některé
personální záležitosti:

- ke dni 9. 4. 2002 byl prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. jmenován členem habilitační komise pro
habilitační řízení dr. Kopfa,
- s účinností od 1. 5. 2001 byl jmenován doc. RNDr. Michal Marvan předsedou zkušební komise pro
státní závěrečné a státní rigorózní zkoušky pro obor Geometrie a členem týchž zkušebních komisí pro
obor Matematická analýza,
- ke dni 9. 4. 2002 byli jmenováni doc. RNDr. Lubomír Klapka, CSc. a RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
(MÚ AV ČR Praha) školiteli v doktorském studijním programu Matematika, obor Geometrie a globální
analýza,
- ke dni 10. 4. 2002 byl jmenován RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. členem oborové komise doktorského
studia Geometrie a globální analýza,
- s účinností od 17. 4. 2002 byli jmenováni doc. RNDr. Lubomír Klapka, CSc. a doc. RNDr. Michal
Marvan, CSc. členy Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě (po schválení v Akademickém senátu
SU dne 16. 4. 2002),
- ke dni 1. 4. 2002 (na návrh ředitele ústavu) jmenoval rektor SU vedoucím oddělení Globální analýza
doc. Klapku,
- rektor SU rozvázal dohodou ke dni 31. 3. 2002 vedlejší pracovní poměr s doc. Vondrou,
- na základě souhlasného stanoviska VR MÚ pověřuje ředitel ústavu doc. Marvana vedením
Výzkumného záměru MSM 192400002 Globální analýza za geometrickou část,
- doc. Krupková čerpá od 1. 4. 2002 do 30. 9. 2002 tvůrčí volno. Dle ústní dohody mezi ředitelem
ústavu a doc. Krupkovou, se bude doc. Krupková od 1. 10. 2002 do 15. 12. 2002 podílet na výuce v
zimním semestru. Řádnou dovolenou bude čerpat po 15. prosinci 2002.

Prof. Smítal poděkoval všem, kdo přispěli ke stabilizaci situace v Matematickém ústavu.



2. 3. Informace z Kolegia rektora:

- do pracovní komise k problematice celoživotního vdělávání byla za MÚ delegována doc. Smítalová, do
komise pro sjednocení počítačové sítě byl jmenován za MÚ doc. Marvan,
- k 1. 7. 2002 by mělo dojít k navýšení mzdových tarifů, část 13. platu ve výši 25% bude vyplacena v
červnovém výplatním termínu (12. 7. 2002).

Další Kolegium rektora se bude konat 14. 5. 2002 v Opavě, prof. Smítala bude zastupovat doc. Klapka.

2. 4. Na program jednání Vědecké rady SU byl zařazen i návrh na rozšíření akreditace studijního
programu Matematika o bakalářský studijní obor Obecná matematika. Na jednání VR SU k této
záležitosti podá informace prof. Schwabik, popř. doc. Smítalová.

2. 5. Materiál o nejlepších vědeckých výsledcích postoupil rektor SU rektorovi Střelečkovi. Za
Matematický ústav byla vybrána práce Zobecnění pojmu regularity v Hamiltonově teorii pole (doc.
RNDr. O. Krupková, DrSc.)

3. Studijní záležitosti
Doc. Smítalová

- je připraven studijní program Matematika pro akademický rok 2002-2003 a bude předložen do AS
SU.
- k žádosti o akreditaci oboru Obecná matematika je potřeba vypracovat sylaby přednášek včetně
podrobných informací o literatuře.

4. Věda a zahraniční styky
Doc. Klapka

- GA ČR rozhodla o přidělení finančních prostředků na pokračující projekty pro rok 2002 (dr. Kopfová
- 96 tis. Kč, prof. Smítal - 290 tis. Kč, dr. Štefánková - 105 tis. Kč). V případě grantu prof. Krupky, u
kterého byla navrhnuta změna příjemce, v současné době probíhá schvalovací proces v Grantové
agentuře,
- ke dni 15. 3. 2002 byla na rektorát odevzdána Výroční zpráva o činnosti MÚ za rok 2001 a
Aktualizace dlouhodobého záměru,
- prorektorovi Kolibovi byl zaslán seznam navrhovaných členů do oborových komisí FRVŠ,
- 22. 4. 2002 je termín pro odevzdání projektů FRVŠ. Za MÚ podává projekt dr. Šindelářová,
- dne 8. 4. proběhlo ústavní kolo SVOČ 2002. Všechny přihlášené práce postupují do celostátního kola
SVOČ a již byly odeslány (informace i na www ústavu),
- dne 10. 4. byly na rektorát odevzdány všechny podklady pro RIV,
- dne 29. 4. proběhne výběrové řízení na obsazení míst studentských výjezdů v rámci programu
Sokrates/Erasmus,
- dne 9. 5. proběhne na SU audit v rámci programu Sokrates. Za studenty, kteří již v rámci tohoto
programu vycestovali na zahraniční studijní stáž, se auditu zúčastní dr. Šindelářová.

5. Výpočetní technika
Doc. Marvan

- informoval o výběrovém řízení na výpočetní techniku nové počítačové učebny (finanční prostředky
FRVŠ a FRIM),
- informoval o průběhu inventury k legalizaci softwaru v MÚ (inventura bude probíhat na všech
součástech SU). Byly nalezeny minimální nesrovnalosti, které se postupně řeší (zodpovídá doc.
Marvan).



6. Různé
Prof. Smítal

- pověřil doc. Klapku organizací kolokviálních přednášek v Matematickém ústavu.

Ing. Šindlerová

- doporučuje předložit předběžný plán výjezdů studentů a pracovníků na konference, pokud budou
požadovat úhradu nákladů z rozpočtu MÚ.

Příští KŘ se bude konat 6. května 2002 v 10.30 hod. v pracovně prof. Smítala.

Zapsala: Jiřina Böhmová


