Slezská univerzita v Opavě
Matematický ústav v Opavě
KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU
67. zasedání dne 20. 12. 2006
Zápis
Přítomni: J. Böhmová, M. Engliš, T. Kopf, M. Marvan, J. Smítal, K. Smítalová,
J. Sýkora, J. Šindlerová.
Omluvena: M. Štefánková.
Program:
1. Kontrola zápisu.
2. Informace z KR.
3. Věda a výzkum.
4. Studijní záležitosti.
5. Různé.
1. Kontrola zápisu
Engliš
2.1 Informační systém STAG: ředitel děkuje M. Málkovi za významnou pomoc při
převádění předmětů studijního programu Matematika do IS STAG. MÚ bude nadále
pokračovat v zavádění STAGu, výsledky zkoušek a zápočtů budou vkládány do tohoto
IS již v zimním semestru, ostatní součásti SU budou požádány o spolupráci.
2.2 Akreditace: na materiálech se pracuje, na únorovém zasedání VR MÚ budou
žádosti o prodloužení akreditací předloženy. Žádost o akreditaci kombinované formy
studia AMŘKS bude podána v pozdějším termínu (důvodem jsou ještě nedokončené
některé studijní opory).
5.1 "Kurz sebeobrany" pro studenty 3. roč. oboru AMŘKS bude v letním semestru
probíhat.
6.1 Vstupní anonymní anketa pro studenty matematiky: M. Marvan zaslal výsledky
členům KŘ.
3.2 Nový informační leták Matematického ústavu: byla předložena první pracovní
verze, připomínky budou zapracovány. Informační leták bude k dispozici již 10.1. 2007
na Dni otevřených dveří SU.
2. Informace z KR
Engliš
2.1 IS STAG - kvestor jednal s pracovníky OPF v záležitosti jednotného zavedení
systému na všech součástech. Ředitel v této záležitosti bude informovat KR o
stanovisku MÚ (2. 1. 2007).
2.2 Rektor informoval o stížnostech doc. Klapky. Záležitost byla řešena jednáním

ředitele a rektora a ve spolupráci s právním oddělením rektorátu.
2.3 Pokyn kvestora č. 4/2006 k problematice Zákoníku práce - volba a jmenování:
ředitel bude tuto záležitost konzultovat s Mgr. Fuchsigem.
2.4 Rozpouštěním rezerv z MŠMT byla SU přidělena částka přes 2 mil. korun.
Z nevyčerpaných prostředků rektorátu bude zaměstnancům vyplacena část 13. platu.
3. Věda a zahraniční styky
Smítal
3.1 Hodnocení vědy a výzkumu: MÚ byl zařazen do nejlepší skupiny v hodnocení
výstupů za období 2001 - 2005. I když většina chyb v databázích RIV a CEP byla
odstraněna, ústav je nadále poškozován tím, že výstupy dvou grantů GA ČR
ukončených v r. 2002 jsou připisovány jiným subjektům.
3.2 GA ČR - výsledky pro rok 2007: přijaty byly pouze tři projekty na celé SU.
Matematický ústav získal jeden projekt (M. Lampart, na roky 2007 - 2009, přidělena
finanční částka celkem 465 tis., z toho na rok 2007 - 140 tis. Kč).
3.3 Výroční zpráva za vědu a výzkum za rok 2006: za oddělení MA je již zpracováno,
je nutné doplnit za ostatní oddělení. Termín: 10. 1. 2007. Zodpovídá: T. Kopf,
M. Marvan.
3.4 Informoval o změně v oborové komisi pro doktorské studium Matematické
analýzy. Po dohodě V. Averbucha nahradí M. Engliš. Bylo schváleno VR PřF MU
Brno, v Opavě bude projednáno na únorovém zasedání VR.
4. Studiní záležitosti
Smítalová
4.1 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z matematiky bude v letním semestru
probíhat.
4.2 Organizační záležitosti týkající se Dne otevřených dveří na SU byly projednány s
proděkankou Korbelářovou.
5. Různé
Marvan
5.1 Informoval o ukončených projektech MŠMT, na kterých se MÚ podílel.
Kopf
5.2 Byl ukončen rozvojový projekt "Podnikové praxe aplikačně zaměřených studentů
oboru Matematika".
Informoval o služební cestě v rámci prjektu Sokrates/Erasmus ve Würzburgu a další

vzájemné spolupráci v rámci mobility studentů i pedagogů z Würzburgu na MÚ SU.
Sýkora
5.3 Apeluje na další jednání ve věci učebny pro studenty AMŘKS. Ředitel v této
záležitosti bude jednat s kvestorem.
Engliš
5.4 Ve dnech 7. - 28. 1. 2007 bude na služební cestě v Rakousku. Zastupovat bude
J. Smítal.
Böhmová
5.5 V rámci projektu Erasmus/Sokrates bude MÚ vysílat v letním semestru 3 studenty
do zahraničí (Murcia - 2 x 3 měsíce, Salerno - 1 x 5 měsíců).
Příští KŘ bude 3. 1. 2007. Čas bude upřesněn e-mailem.
Zapsala: Jiřina Böhmová

