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KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU 
106. zasedání dne 21. 12. 2010  

Zápis 
 

Přítomni: J. Böhmová, M. Engliš, T. Kopf, J. Smítal, K. Smítalová, J. Šindlerová 
Omluven: V. Averbuch, J. Melecký, M. Štefánková. 
 
Program:  
  1. Kontrola zápisu. 
  2. Informace ředitele. 
  3. Informace z KR. 
  4. Věda a zahraniční styky. 
  5. Studijní záležitosti. 
  6. Různé. 
 
1. K ontrola z ápisu: 
Smítal 
 
1.1. ECTS Label: 
Termín aktualizace a překladu sylabů byl prodloužen do 14. 1. 2011. M. Engliš provede 
korekturu anglického textu do konce ledna 2011. 
 
1.2 Mzdové prostředky MÚ: 
Ředitel děkuje J. Šindlerové za velmi rozumné a úsporné hospodaření s finančními 
prostředky MÚ v roce 2010. Díky této skutečnosti mohou být spolu se mzdou za měsíc 
prosinec vyplaceny mimořádné odměny všem pracovníkům ústavu (155 tis. Kč za 
vědeckou činnost, 170 tis. Kč za pedagogickou a organizační činnost). 
 
1.3 Výroční zpráva o vědecké činnosti: 
Ředitel děkuje všem vedoucím oddělení za dodání podkladů pro zpracování Výroční 
zprávy o vědecké činnosti MÚ za rok 2010. Aktuální verze bude rozeslána všem 
pracovníkům ke kontrole. Termín pro dodání připomínek: 7. 1. 2011. 
 
 
2. Informace z  K R: 
Smítal 
 
2.1 Finanční prostředky pro učitelské mobility: 
Některé součástí Slezské univerzity nevyčerpaly finanční prostředky na učitelské 
mobility v rámci programu Erasmus. Nevyčerpané prostředky se vrací do rozpočtu a 
zároveň se o tuto částku krátí rozpočet pro Erasmus na další rok. Ředitel  děkuje 
T. Kopfovi a K. Jelšovské za velmi akční organizaci svých prosincových výjezdů., které 
pomohly snížit ztrátu SU. 
  
2.2 Výroční zpráva o činnosti SU: 
Všechny podklady za MÚ pro zapracování do Výroční zprávy o činnsti Slezské 
univerzity v roce 2010 musí být na rektorát dodány do 31. 1. 2011 . 
 



2.3 Informace o rozpočtu SU pro rok 2011: 
Kvestor informoval členy Kolegia rektora o aktuální situaci v oblasti tvorby rozpočtu 
SU pro rok 2011. 
 
 
3. Informace ředitele: 
Smítal 
 
3.1 Jmenování nového člena VR MÚ: 
Po schválení v Akademickém senátu SU (14. 12. 2010) jmenoval ředitel ( s účinností od 
15. 12. 2010) členem Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě prof. RNDr. 
Oldřicha Kowalskeho, DrSc. VR MÚ je nyní dvanáctičlenná. 
 
3.2 Kontrola doktorského studia na SU: 
Akreditační komise bude kontrolovat úroveň doktorského studia v Matematickém 
ústavu v Opavě v září  2011 . 
 
 
4. V ěda a z ahraniční sty ky : 
Engliš 
 
4.1 Studentská grantová soutěž SU: 
Všechny Žádostí o pokračování projektů SGS a Závěrečné zprávy byly doručeny do 
20. 12. 2010  Grantové komisi SGS na MÚ. Termín odeslání na rektorát: 15. 1. 
2011 . 
Termín Žádostí o udělení SGS SU na rok 2011 je 10. 1. 2011  (na MÚ), 10. 2. 2011  
(na rektorátní oddělení vědy). 
 
4.2 Průběžné zprávy – GA ČR: 
Termín pro odevzdání průběžných zpráv o řešení grantů GA ČR na rektorát: 7. 1. 
2011  (Kordulová, Mlíchová, Štefánková). J. Kopfová vyjedná odevzdání průběžné 
zprávy s řešitelem grantu P. Krejčím. 
 
4.3 Evropský projekt: 
Informoval o schválení projektu OPVK “Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji” s 
celkovým rozpočtem 25 330 000 Kč (na roky 2012- 2015). Projektu byl zkrácen 
rozpočet o cca 3 mil. Kč (mzdy, cestovné). Vzhledem k tomu, že všechny potřebné 
podklady musí být dodány na MŠMT do 15. 1. 2011 , bude nutná maximální 
součinnost s rektorátem SU. 
Ředitel děkuje M. Englišovi za získání projektu. M. Engliš poděkoval J. Víchovi za 
administraci a vzorné zpracování žádosti o projekt. 
 
4.4 Mzdové prostředky na granty GA ČR pro rok 2011: 
Vzhledem k novým pravidlům Grantové agentury ČR (mzdové prostředky jsou 
přiděleny na část pracovního úvazku), dojde ke zkrácení úvazku na MÚ tak, aby 
celkový součet úvazků MÚ a GA ČR byl 100%. Mzda v položce osobní ohodnocení 
bude navýšena o 2/3 mzdových prostředků, které pracovník získal na úvazek od 
GA ČR. 



4.5 Habilitační přednáška dr. Duška: 
Habilitační přednáška dr. Zdeňka Duška se uskuteční 13. 1. 2011  v Matematickém 
ústavu v Opavě. 
 
4.6 Akreditace: 
Na únorové zasedání VR MÚ budou předloženy k projednání žádosti o prodloužení 
platností akreditací těchto oborů studijního programu Matematika: 
Matematická analýza (magisterské pětileté studium), 
Geometrie (magisterské pětileté studium), 
Matematické metody v ekonomice (bakalářské tříleté studium), 
Aplikovaná matematika (bakalářské tříleté studium), 
Habilitační řízení oboru Matematika – Geometrie a globální analýza 
 
 
5. Studijní z álež itosti: 
Smítalová 
 
5.1  Reakreditace bakalářských oborů: 
Upozornila na nutnost zachovat v žádostech o reakreditace bakalářských aplikovaných 
oborů (AM, MME) matematickou část studia v současném rozsahu. 
 
 
6. Růz né: 
Marvan 
 
6.1 Informace o tvorbě nových www stránek SU: 
Informoval o harmonogramu prací na nových www stránkách SU. Za realizaci v MÚ 
zodpovídá: M. Marvan a A. Ryšavý. 
 
 
Termín lednového zasedání Kolegia ředitele bude dojednán elektronicky. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jiřina Böhmová 


