
Slezská univerzita v Opavě 
Matematický ústav v Opavě 
 

KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU 
92. zasedání dne 20. 5. 2009 

Zápis 
 
Přítomni: J. Böhmová, T. Kopf, M. Marvan, J. Smítal. K. Smítalová. J. Šindlerová, 
M. Štefánková. 
Omluveni: V. Averbuch. M. Engliš, J. Melecký. 
 
Program:  
  1. Kontrola zápisu. 
  2. Informace ředitele. 
  3. Studijní záležitosti. 
  4. Výpočetní technika. 
  5. Aplikovaná matematika. 
  6. Studijní a ekonomické záležitosti. 
  7. Různé. 
 
Na úvod ředitel uvedl, že na 15. valném shromáždění Učené společnosti ČR dne 19. 5. 
2009, byl M. Engliš zvolen řádným členem Učené společnosti. Pro Slezskou univerzitu je 
to mimořádná pocta. 
 
1. Kontrola zápisu  
Bez připomínek. 
 
2. Informace ředitele 
Smítal  
 
2.1 Univerzitní knihovna SU: 
Ředitel zaslal připomínky k návrhu knihovního řádu rektorovi SU. Návrh nového 
knihovního řádu rovněž připomínkoval na jednání Kolegia rektora. Rektor ředitele 
ubezpečil, že si je vědom specifických potřeb pracovníků Matematického ústavu v 
oblasti fungování knihovny. Záležitost zatím není uzavřena, o podobě nového 
knihovního řádu se bude nadále jednat. 
 
2.2 Grantové přihlášky do GA ČR: 
Za Matematický ústav byla podána jedna grantová přihláška (M. Štefánková). Ve dvou 
případech jsou pracovníci Matematického ústavu spolunavrhovateli (J. Kopfová, M. 
Marvan). 
 
2.3 SVOČ 2009: 
Matematický ústav zaslal do celostátní soutěže SVOČ 2009 v matematice jednu 
přihlášku (J. Vodová, studentka 4. ročníku oboru Matematická analýza, vedoucí práce – 
V. Averbuch). 
 
2.4 10. Výročí vzniku Matematického ústavu: 
Matematický ústav získal na financování konference k 10. výročí svého vzniku 
zahraniční grant. Ředitel děkuje Z. Kočanovi za přípravu úspěšného grantu. 



 
 
2.5 Mezinárodní spolupráce s Německem: 
Informoval o možnosti podávání návrhů projektů mezinárodní spolupráce s Německem. 
Projekty jsou dvouleté, budou zahájeny k  1. 1. 2010 a měly by umožnit především 
výměnu vědců, zejména mladých do 35 let. Termín podávání návrhů na AV ČR je 
31. 7. 2009. 
 
 
3. Studijní záležitosti: 
Smítalová 
 
3.1 Schůzka k propagaci SU: 
Informovala o schůzce k propagaci Slezské univerzity v Opavě (veletrhy vzdělávání, 
dny otevřených dveří, propagační letáky aj.). Předběžný termín Dne otevřených dveří na 
SU je stanoven na 13. 1. 2010. 
 
4. Výpočetní technika: 
Marvan 
 
4.1  Spisový a skartační řád SU: 
Informoval o schůzce k zavedení datové schránky a spisové služby, která proběhla 
20. 5. na rektorátě SU. Datová schránka bude sloužit ke komunikaci se státní správou, 
bude ve správě rektorátu Slezské univerzity a bude používána od okamžiku aktivace. 
Spisová služba musí být vedena podle zákona a vyžaduje mj. reorganizaci podatelny. 
V Opavě by mělo pravděpodobně dojít k navýšení počtu pracovníku podatelny, kteří 
budou příchozí dokumenty ukládat do databáze spisové služby. Na místě byli 
kontaktováni pracovníci CIT a požádáni o poskytnutí software pro spisovou službu. 
Stanovisko KŘ: Matematický ústav navrhuje pečlivě vyhodnotit potřebný nárůst počtu 
pracovníků.  
 
 
5. Aplikovaná matematika: 
Melecký (v zast. Böhmová) 
 
5.1  Dotazník pro absolventy bakalářských oborů: 
V rámci podávání projektu EU vypracoval J. Melecký dotazník pro absolventy 
bakalářských oborů studijního programu Matematika. Dotazník bude rozesílán 
elektronicky. KŘ souhlasí s textem dotazníku i s tím, aby scházející e-mailové adresy 
byly poskytnuty ze studijních karet absolventů. 
 
5.2  Mimořádná stipendia: 
Navrhuje řediteli MÚ přiznat mimořádná stipendia pro některé studenty AMKS za  
aktivní výkon praxe v podniku Model Obaly, a.s. Jejich působení bylo velmi kladně 
hodnoceno i vedením akciové společnosti. Jedná se o tyto studenty: 
M. Richter, T. Satke, L. Siváková, H. Skowronová.  
KŘ souhlasí. 
Ředitel přizná momořádná stipendia i studentům, kteří dosáhli v průběhu studia 
vynikajících studijních výsledků – B. Kaličínské a J. Šotolovi. 
 



6. Studijní a ekonomické záležitosti: 
Šindlerová 
 
6.1 Informace o současném stavu objednávání časopisů: 
Podala informaci o stavu placení a objednávání časopisů a o možnosti objednat další 
tituly přes konsorcium SUWECO. 
 
6.2 Studijní plány pro akad. rok 2009/10: 
Studijní plány studijního programu Matematika pro akademický rok 2009/10 byly 
Akademickým senátem SU schváleny. 
 
6.3 Specifický výzkum: 
Informovala o možnostech využití prostředků přidělených na specifický výzkum. 
 
 
7. Různé: 
Smítal: 
 
7.1 Odměny za články uveřejněné v impaktovaných časopisech: 
S účinností od 1. 1. 2009 bude ředitel přiznávat každému pracovníkovi MÚ, který bude 
publikovat (nebo od 1. 1. 09 publikoval) článek v impaktovaném časopise, mimořádnou 
odměnu ve výši 10 000 Kč. 
 
7.2 Fungování knihovny MÚ: 
Ředitel děkuje V. Matouškové za naprosto nadstandardní odborné knihovnické služby, 
které poskytuje pracovníkům ústavu, a to i v době jejich zahraničních služebních cest. 
 
7.3 Výsledky dotazníku pro 2. a vyšší ročníky bakalářského studia: 
Ředitel obdržel výsledky dotazníkového šetření pro 2. a vyšší ročníky bakalářského 
studia na celé SU. S výsledky za MÚ je velmi spokojen, zvlášť děkuje J. Šindlerové. 
Spokojenost s fungováním studijního oddělení byla hodnocena nejvyšším počtem bodů. 
 
 
 
Termín červnového Kolegia ředitele bude upřesněn mailem. 
 
 
Zapsala: Jiřina Böhmová 


