
Slezská univerzita v Opavě 
Matematický ústav v Opavě 
 

KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU 
74. zasedání dne 28. 8. 2007 

Zápis 
 
Přítomni: J. Böhmová, M. Engliš, T. Kopf, M. Marvan, J. Smítal, K. Smítalová, 
J. Sýkora, J. Šindlerová. M. Štefánková. 
Host: J. Melecký. 
 
Program:  
  1. Kontrola zápisu. 
  2. Informace ředitele. 
  3. Věda a výzkum. 
  4. Aplikovaná matematika. 
  5. Studijní a ekonomické záležitosti. 
   
Ředitel přivítal na KŘ J. Meleckého, který bude od 1. 9. 2007 vykonávat funkci 
vedoucího oddělení Aplikované matematiky (J. Sýkora k 31. 8. na tuto funkci ze 
zdravotních důvodů abdikoval). 
 
 
1. Kontrola zápisu  
Engliš 
 
1.1  Informační systém STAG:  
Dosud existují v systému chyby v datech, která byla převedena, předzápis neproběhl, 
bude probíhat pouze zápis studentů. Byl avizován možný problém s kapacitou serveru v 
průběhu zápisu. K 3. 9. 2007 budou v systému k dispozici rozvrhy MÚ a FPF a studijní 
plány FPF ve finální podobě.  
 
1.2  Metodika pro zpracování a zpřístupňování závěrečných prací v MÚ: 
Bude po zapracování drobných připomínek V. Matouškové předána na rektorát. 
Zodpovídá: M. Marvan. 
 
1.3  Výzkumný záměr: 
Komisionální kontrola výzkumného záměru proběhne 2. 10. 2007. Připomínky MÚ 
k funkcionáři SU pro VZ Matematického ústavu byly rektorem akceptovány.  
 
1.4  1  Úbytek uchazečů: 
Matematický ústav připravuje propagační akce a přednášky pro studenty středních škol. 
Ředitel za přípravu těchto aktivit děkuje J. Meleckému, J. Kopfové a J. Víchovi. Bude 
zváženo konání těchto akcí i v přílehlých okresech na Slovensku. 
 
1.5  Akreditace čtyřletého doktorského studia: 
Ředitel rozeslal členům KŘ návrh Pravidel pro přestup ze 3-letých oborů DSP 
Matematika na 4-leté obory. KŘ s Pravidly souhlasí. Materiál bude předložen Vědecké 
radě MÚ k projednání. 
 



 
1.6  Rozvojové projekty a projekty EU: 
Ředitel děkuje J. Meleckému, J. Kopfové a J. Sýkorovi za aktivní přípravy možných 
projektů. Zvažuje se i možnost vypracování návrhů a následné vedení projektů po 
ekonomické stránce externí firmou. Možnosti prověří M. Marvan ve spolupráci 
s J. Meleckým. 
 
 
2. Informace ředitele 
Engliš 
 
2.1  Sylaby: 
Ředitel apeluje na vyučující MÚ, aby vyplnili sylaby svých předmětů do formuláře, 
který jim byl zaslán A. Ryšavým. Termín je 29. 8. 2007. 
 
2.2  Seminář pro studenty DSP: 
V zimním semestru již bude probíhat druhý seminář z Matematické analýzy, který 
povede M. Engliš. Bude se věnovat převážně komplexní a funkcionální analýze 
a diferenciálním rovnicím. Tento seminář je možné si zapsat v obou oborech jako “druhý 
seminář”. 
 
2.3  Změny ve studijních plánech oproti akreditačním materiálům: 
Rektor požádal součásti o prověření studijních plánů a zjištění případných rozdílů mezi 
plány a schválenými akreditačními materiály. Podle sdělení K. Smítalové ve studijních 
plánech v Matematickém ústavu nedošlo k žádným změnám u předmětů skupiny kreditů 
“A”. 
 
2.4  Studijní a zkušební řád Slezské university v Opavě: 
Od 1. 10. 2007 vejde v platnost nový Studijní a zkušební řád Slezské univerzity 
v Opavě. Dochází zde mimo jiné i k některým změnám v hodnocení studentů (ECTS). 
Všem vyučujícím bude nový Studijní a zkušební řád rozeslán. 
 
2.5  Revize knihovního fondu v knihovně MÚ: 
Ředitel požádal knihovnici MÚ a M. Marvana, aby zvážili co nejvhodnější termín 
zahájení revize knihovního fondu. 
 
2.6  Kolokviální přednášky: 
Ředitel poukázal na některé rezervy v činnosti seminářů pro doktorandy a mj. navrhuje 
opět navázat na tradici pořádání kolokviálních přednášek v MÚ.  
 
2.7  Dlouhodobý záměr: 
DZ Matematického ústavu bude předložen VR MÚ. Za finální verzi (nejpozději do 4. 9. 
2007) zodpovídá: M. Marvan, J. Smítal. 
 
2.8  Zasedání Vědecké rady MÚ: 
19. zasedání VR MÚ se bude konat 11. září 2007. Na programu je mimo jiné jmenování 
prof. Ramíka školitelem doktorského studia v oboru Matematická analýza, zahájení 
řízení ke jmenování profesorů, návrh rozdělení MÚ do nových oddělení aj. 
 
 



2.9  Porušování autorských práv studenty: 
Ředitel obdržel zprávu od monitorovacího centra IFPI o tom, že někteří studenti na 
svých webových stránkách nechávají volně přístupné soubory chráněné autorskými 
právy. Studentům, kteří takto porušili laboratorní řád, byly s okamžitou platností 
zrušeny webstránky. Z preventivních důvodů bude všem studentům, kteří mají 
počítačová konta na serveru MÚ, rozeslán mail o nepřípustnosti takového chování 
a napříště již bude řešeno použitím Disciplinárního řádu. 
 
2.10  Organizační členění MÚ: 
Řditel představil návrh nového organizačního členění (oddělení) Matematického ústavu, 
zohledňující doporučení komise pro evaluaci vědecké činnosti ústavu z května 2007. Po 
projednání ve VR MÚ bude materiál postoupen AS SU. 
 
 
3. Věda a výzkum 
Smítal 
 
3.1  Zahájení jmenovacího řízení: 
Dne 10. 8. 2007 bylo v MÚ zahájeno řízení ke jmenování profesorem v oboru 
Matematika – Matematická analýza. Uchazečem je doc. RNDr. Miroslav Krbec, CSc., 
DSc. z Matematického ústavu Akademie věd ČR. 
 
3.2  Čestné doktoráty: 
KŘ souhlasí s tím, aby byl VR MÚ předložen návrh na udělení čestného titulu “doctor 
honoris causa” prof. RNDr. Petru Hájkovi, DrSc. z Ústavu informatiky AV ČR.  
Prof. Smítal rovněž připomenul, že prof. Černohorskému nebyl dosud čestný doktorát 
Slezské univerzity v Opavě předán. 
KŘ dále doporučuje projednat ve VR MÚ návrh na udělení Zlaté medaile Slezské 
univerzity v Opavě prof. RNDr. Štefanu Schwabikovi, DrSc. 
 
3.3  Učitelské mobility: 
Vyučující, kteří mají zájem do konce roku 2007 vyjet do zahraničí v rámci učitelských 
mobilit programu Erasmus, nahlásí tuto skutečnost na sekretariát MÚ nejpozději do 12. 
září 2007. Jedná se o pobyty ve Würzburgu, Murcii a v Corku. 
 
 
4. Aplikovaná matematika 
Melecký 
 
4.1  Pracovní jednání ve Zlíně: 
Informoval o pracovním jednání na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde se také 
studuje krizové řízení (v bakalářském i navazujícím magisterském studiu). Bude 
vypracován společný projekt – Inovace a rozvoj bakalářských studijních programů. 
V jednání je i návrh, aby část specializované výuky krizového řízení probíhala na 
pracovišti v Uherském Hradišti. Další pracovní schůzka se bude konat 11. 9. v Opavě. 
 
 
 
 
 



5. Studijní a ekonomické záležitosti 
Šindlerová 
 
5.1  Studijní plány: 
Studijní plány studijních programů Matematika budou uvěřejněny na webových 
stránkách ústavu do konce týdne. Tištěnou verzi obdrží pouze studenti prvních ročníků, 
tištěná verze bude také k dispozici na sekretariátě MÚ a studijním oddělení.  
 
5.2  Kontrola studia: 
V souvislosti s přetrvávajícími problémy s převodem dat z IS UNIS do IS STAG, 
proběhne i letos kontrola studia studentů studijních programů Matematika za akad. rok 
2006/2007 podle indexů, které studenti předloží při zápise do dalšího akad. roku. 
 
5. 3  Veletrh pomaturitního studia v Bratislavě: 
Za MÚ se zúčastní J. Vícha. 
 
 
Datum dalšího KŘ: pravděpodobně 4. 10., bude upřesněno e-mailem. 
 
 
 
Zapsala: Jiřina Böhmová 


