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KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU 
112. zasedání dne 21. 6. 2011 

Zápis 
 
 

Přítomni: V. Averbuch, J. Böhmová, M. Engliš, Z. Kočan, T. Kopf, J. Melecký, K. 
Smítalová, J. Šindlerová. 
Omluven: J. Smítal, M. Štefánková. 
 
 
Program:  
  1. Kontrola zápisu. 
  2. Informace ředitele. 
  3. Studijní záležitosti. 
  4. Studijní a ekonomické záležitosti. 
  5. Různé. 
 
 
1. Kontrola zápisu: 
Engliš 
 
1.1 Přijímací zkoušky pro uchazeče o studium v MÚ: 
Vedení Matematického ústavu aktuálně rozhodlo, že pro akademický rok 2012/13 
budou uchazeči o studium matematických oborů přijímáni ke studiu bez přijímacích 
zkoušek. 
 
 
2. Informace ředitele: 
Engliš 
 
2.1 Jmenování dr. Kočana docentem: 
Rektor bude jmenovat RNDr. Zdeňka Kočana, Ph.D. docentem pro obor Matematika – 
Matematická analýza ke dni 1. 7. 2011. 
 
2.2 Rezignace doc. Smítalové: 
Doc. Smítalová podala ke dni 30. 6. 2011 rektorovi SU svou rezignaci na místo 
zástupkyně ředitele pro studijní záležitosti. M. Engliš doc. Smítalové poděkoval za 
práci, kterou v této funkci vykonala. K 1. 7. 2011 bude novým zástupcem ředitele pro 
studijní záležitosti jmenován dr. Kočan. 
 
2.3 Sylaby předmětů MÚ – anglická verze: 
M. Engliš provede korekturu anglických překladů sylabů matematických předmětů. 
Žádá ty vyučující, kteří ještě anglické překlady svých předmětů neudělali, aby to 
napravili do konce záři 2011.  
 
 



3. Studijní záležitosti: 
Smítalová 
 
3.1 Státní závěrečné zkoušky: 
Informovala o počtech studentů MÚ, kteří úspěšně vykonali státní závěrečnou zkoušku 
a obhájili bakalářskou, resp. diplomovou práci: 
Matematické metody v ekonomice: 9 absolventů, 
Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací: 4 absolventi, 
Matematická analýza (navazující magisterské studium): 2 absolventi. 
 
 
4. Studijní a ekonomické záležitosti: 
Šindlerová 
 
4.1 Přijímací řízení pro akad. rok 2012/13: 
V rámci přijímacího řízení pro rok 2012/13 budou uchazečům o studium matematických 
oborů nabízeny všechny stávající obory s vyjímkou magisterského pětiletého oboru 
Geometrie. Navazující magisterský obor Geometrie bude řešen aktuálně v souvislosti s 
reakreditací tohoto oboru. 
 
4.2 Problematika maturitních vysvědčení: 
Uchazeči o studium, kteří nepředloží maturitní vysvědčení ani u náhradního termínu 
zápisu, nebudou ke studiu v akad. roce 2011/12 zapsáni. 
 
4.3 Podpisy řešitelů projektů: 
Žádá všechny řešitele projektů (SGS, IGS), aby nejméně 1 x za týden zkontrolovali 
svou poštu na sekretariátě MÚ. Vyřizování objednávek a faktur se neúměrně zdržuje 
tím, že chybí podpisy řešitelů. 
 
 
5. Různé: 
Marvan 
 
5.1 Zájem o doktorské studium studentky z Pakistánu: 
Informoval o zájmu pakistánské studentky studovat doktorské studium v Matematickém 
ústavu v Opavě. Je podmíněno zkouškou z českého jazyka. Bude informována. 
 
Smítalová 
 
5.2 Rezignace: 
Informovala KŘ o své rezignaci na místo zástupkyně ředitele pro studijní záležitosti. 
Popřála svému nástupci úspěchy a radost z práce. 
 
Termín zářijového zasedání Kolegia ředitele bude dojednán elektronicky. 
 
 
 
 
Zapsala: Jiřina Böhmová 


