Slezská univerzita v Opavě
Matematický ústav v Opavě
KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU
96. zasedání dne 26. 11. 2009
Zápis
Přítomni: V. Averbuch, J. Böhmová, M. Engliš, T. Kopf, M. Marvan, J. Smítal.
K. Smítalová, M. Štefánková.
Omluveni: J. Melecký, J. Šindlerová.
Program:
1. Kontrola zápisu.
2. Informace z KR.
3. Informace ředitele.
4. Věda a zahraniční styky.
5. Výpočetní technika
6. Studijní a ekonomické záležitosti.
7. Různé.
1. Kontrola zápisu
Smítal
1.1 Publikace v impaktovaných časopisech – finanční odměny:
Informoval o “3. kole” finančních odměn pracovníkům ústavu za publikace v
impaktovaných časopisech. Bylo rozděleno 70 000 Kč.
1.2 Přesun finančních prostředků v rámci VZ:
Žádost o změnu přesunu finančních prostředků v rámci VZ - z položky “náklady na
zveřejnění výsledků” do položky “cestovní náklady” ve výši 50 tis. Kč ročně, počínaje
rokem 2009, byla MŠMT schválena.
1.3 Zasedání Vědecké rady MÚ v Opavě:
22. zasedání Vědecké rady MÚ v Opavě proběhne dne 3. 12. 2009. Na programu je
především habilitační řízení dr. Hong Van Le, DrSc. z oboru Matematka – Geometrie
a globální analýza, zahájení habilitačního řízení v oboru Matematika – Matematická
analýza (RNDR. Jana Kopfová, PhD) a schválení aktualizace Dlouhodobého záměru
MÚ na rok 2010.
1.4 První absolventi oboru “Učitelství matematiky pro střední školy”:
Vedoucí Ústavu historie navrhl do komise pro SZZk oboru Ucitelství matematiky pro
střední školy za část dějepis doc. Gawreckou a Mgr. Říčnou. Návrh bude předložen VR
MÚ ke schválení.
1.5 Otevírání budovy Na Rybníčku 1:
Otevírací doba budovy Na Rybníčku 1 nebude v nejbližší době omezena, provoz bude
zajištěn jako doposud.
1.6 Přestěhování skladu knihovního fondu:
Sklad knih knihovny MÚ v budově na Bezručově nám. 14 byl přestěhován a prostory
předány FVP. Ředitel děkuje J. Böhmové a V. Matouškové.

2. Informace z KR
Smítal
2.1 Financování vysokých škol na rok 2010:
Byla podána informace o plánovaných změnách ve financování VŠ na rok 2010 (včetně
snížení normativu na studenta). Zatím jsou tyto informace bez záruky.
3. Informace ředitele:
Smítal
3.1 Podklady pro výroční zprávu o vědecké činnosti za rok 2009:
Požádal vedoucí oddělení o doplnění podkladů pro výroční zprávu o vědecké činnosti
MÚ za rok 2009. Jedná se o kontrolu podkladů, doplnění citačních údajů a zahraničních
cest za jednotlivá oddělení. Termín: 7. 12. 2009.
3.2 Cestovní náklady:
Ředitel dává ke zvážení návrh, aby si zaměstnanci, kteří často cestují na služební cesty
vlakem, zakoupili IN-kartu. Jedná se o doporučení v rámci úsporných opatření pro rok
2010.
4. Věda a zahraniční styky:
Engliš
4.1 Ukončená doktorská řízení:
Dne 23. 9. 2009 a 15. 10. 2009 úspěšně ukončily studium státní doktorskou zkouškou
a obhajobou disertační práce dvě studentky doktorského studijního programu
Matematika, oboru Matematická analýza - RNDr. Veronika Kurková a Mgr. Renata
Otáhalová.
4.2 Zahájení habilitačního řízení:
Dne 4. 11. 2009 bylo v Matematickém ústavu zahájeno habilitační řízení v oboru
Matematika – Matematická analýza. Uchazečkou je RNDr. Jana Kopfová, PhD.
4.3 IGS SU:
Závěrečné zprávy o řešení projektů IGS SU za rok 2009 byly na rektorátní oddělení
vědy odevzdány ve stanoveném termínu. Žádosti o udělení grantů IGS SU na rok 2010
byly rovněž odevzdány ve stanoveném termínu. Za Matematický ústav bylo podáno 5
žádostí (J. Dvořáková, K. Jelšovská, Z. Kočan, L. Szala, J. Vícha).
4.4 SVOČ 2010:
Apeluje na vyučující i studenty, aby zvážili případnou účast v soutěži vysokoškolských
studentů v odborné vědecké činnosti – SVOČ 2010.
4.5 Hodnocení výsledků vědy a výzkumu:
Byly uveřejněny výsledky První etapy hodnocení výsledků vědy a výzkumu. Za
Matematický ústav byly vyřazeny pouze 4 výsledky. Děkuje A. Ryšavému za pečlivé
zpracovávání v databázi RIV.

4.5 Studentský grantový systém SU:
Podal informace o zásadách studentského grantového systému SU, které byly schváleny
VR SU. Možnost podávání projektů se týká magisterských a doktorských studentů
a jejich školitelů. Ředitel bude na základě schválení ve VR MÚ jmenovat členy
grantové komise SGS MÚ. Podrobnosti jsou uveřejněny na adrese:
http://www.slu.cz/veda-a-vyzkum/studentska-grantova-soutez-na-su
KŘ projednalo návrhy na členy grantové komise SGS a případné řešitelské týmy.
5. Výpočetní technika:
Marvan
5.1 Tvorba nového webu SU:
SU zahájila práce na tvorbě nových webových stránek SU, které by měly být jednotné
pro všechny součásti. Matematický ústav bude v komisi SU zastupovat za vedení
M. Marvan, za technickou stránku R. Petrla a A. Ryšavý.
5.2 Problematika uchovávání závěrečných prací:
Ředitel obdržel od kvestora SU dopis o připravovaném archivování všech závěrečných
prací studentů SU v archivu Slezské univerzity. KŘ se domnívá, že je to v rozporu s
platnými předpisy SU i MÚ. Matematický ústav má v knihovně MÚ uloženy a
zaevidovány všechny závěrečné práce studentů od svého vzniku (1999). Disertační
práce jsou uveřejěny i na webových stránkách ústavu (publikační údaje).
6. Studijní a ekonomické záležitosti:
Šindlerová (písemný podklad)
6.1 Statistika přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010:
Byla zpracována podle pokynů vyhlášky MŠMT 343/2002 a v souladu s příslušnou
směrnicí rektora a zveřejněna na úřední desce MÚ a na webových stránkách v sekci
Studium – Informace pro uchazeče,
6.2 Kontrola MŠMT týkající se délky studia absolventů:
Jedná se o předem avizovanou kontrolu v souvislostí s kauzou Právnické fakulty ZČU
v Plzni. MŠMT zaslalo rektorovi dopis se seznamem absolventů, jejichž studium bylo
ukončeno SZZk v době kratší, než je standardní doba studia snížená o 1 rok (soubor byl
vygenerován z centrální databáze SIMS). Za MÚ se v seznamu objevila 1 absolventka.
Po prostudování jejích studijních materiálů bylo zjištěno, že absolventka ukončila
studium SZZk za necelé 4 roky (v centrální databázi SIMS byla chybně uvedena délka
přerušení studia). Výsledek šetření byl zaslán ing. Šimečkové na základě její žádosti.
6.3 Předpokládané náklady na zahraniční pracovní cesty
Pro schválení cestovního příkazu z pozice správce rozpočtu je nutné, aby bylo
dodržováno rozhodnutí Kolegia ředitele týkající se vyčíslení předpokládaných nákladů
na zahraniční pracovní cesty. U zahraničních cestovních příkazů by měla být vždy
uváděna předpokládaná výše nákladů.

6.4 Úhrada konferenčních poplatků bankovním převodem:
Požádala, aby byly konferenční poplatky hrazené bankovním převodem řešeny
s dostatečným předstihem před konáním konference. Pokud pracovník nestihne vše
potřebné vyřešit maximálně 1 týden před konáním konference, musí se dohodnout
s organizátory na úhradě konferenčního poplatku v hotovosti.
6.5 Počet studentů k 31. 10. 2009 (sběr SIMS:
Ve stanoveném termínu byla odeslána data do centrální databáze studentů SIMS, podle
originálních výstupů bylo k 31. 10. 2009 evidováno celkem 146 studentů studujících ve
studijních programech Matematika (+ 1 student studující v rámci programu Erasmus):
B1101 Matematika (celkem 94): OM – 23, AM – 10, AMKS (3) – 19, MME – 42,
B1102 Matematika (celkem 21): AMKS (4) – 21,
M1101 Matematika (celkem 12 + 1 student programu Erasmus): G – 1, MA – 11 (+ 1
student programu Erasmus),
N1101 Matematika (celkem 6): MA – 4, UčM – 2,
P1102 Matematika (celkem 13): GGA (KS) – 2, MA (KS) – 3, GGA (PS) – 1, MA (PS)
– 7,
Financovaný počet studentů byl překročen o 15,5 přepočtených studentů.
7. Různé:
Marvan
7.1 Inventarizace:
Podal informaci o problémech, které se vyskytují v průběhu inventarizace majetku MÚ.
Některý majetek není řádně vyřazen a dále se objevuje na inventárních seznamech.
Bude řešeno ve spolupráci s rektorátem a likvidační komisí SU.
Pravděpodobný termín příštího zasedání Kolegia ředitele je stanoven na začátek ledna
2010. Časově bude upřesněno e-mailem.
Zapsala: Jiřina Böhmová

