Slezská univerzita v Opavě
Matematický ústav v Opavě
KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU
72. zasedání dne 29. 5. 2007
Zápis
Přítomni: J. Böhmová, M. Engliš, M. Marvan, J. Smítal, K. Smítalová, J. Sýkora,
J. Šindlerová.
Omluveni: T. Kopf, M. Štefánková.
Program:
1. Kontrola zápisu.
2. Informace z KR.
3. Věda a výzkum.
4. Studijní záležitosti.
5. Studijní a ekonomické záležitosti.
6. Různé.
1. Kontrola zápisu
Engliš
1.1 Informační systém STAG:
Funkci tajemníka a administrátora IS STAG v MÚ bude vykonávat A. Ryšavý. (od
1. 6. 2007). Finanční záležitosti budou projednány.
1.2 Rozpočet MÚ:
Do 31. 5. MÚ předloží rektorovi návrh na opatření k vyrovnání deficitu.
1. 3 Evaluace vědecké části MÚ:
Závěry evaluační komise budou k dispozici na www stránkách ústavu (bez informací
důvěrného charakteru). Celá zpráva evaluační komise bude k dispozici na sekretariátě
ústavu. Vzhledem k nevyrovnanému rozpočtu a výsledkům evaluace je ředitel nucen
přikročit ke krácení pracovních úvazků. S pracovníky, kterých se zkrácení úvazku týká,
ředitel situaci projednal.
1.4 Ředitel děkuje M. Marvanovi za zpracování metodiky pro zpracování
a zpřístupňování závěrečných prací v MÚ. Připomínky z KŘ budou zapracovány.
1.5 Státní závěrečné zkoušky magisterského studia (Matematická analýza) se budou
konat 14. června od 9. hod.
1.6 Ředitel přivítá veškeré aktivity směřující ke zvýšení zájmu studentů středních škol
o studium matematiky v Matematickém ústavu. Tyto aktivity se bude snažit podpořit
i finančně.

2. Informace z Kolegia rektora
Engliš
2.1 IS STAG:
Překlopení dat u základních agend je plánováno k 31. 5. 2007.
2.2 Přijímací řízení:
Matematický ústav zváží zmírnění kritérií pro přijetí uchazečů na matematické obory.
3. Věda a výzkum
Smítal
3.1 RIV:
Podklady by měly být vyhotoveny do poloviny června. Zodpovídá: A. Ryšavý.
3.2 Výzkumný záměr:
Na Slezské univerzitě proběhne komisionální kontrola výzkumných záměrů. Termín:
červen až říjen 2007.
3.3 Výjezdní zasedání:
Ve dnech 11. - 13. června se uskuteční výjezdní zasedání řešitelů VZ a přidružených
grantů (hotel Sonáta, Hradec nad Mor.). Podrobné informace budou účastníkům zaslány
e-mailem.
3.5 Mimořádné stipendium:
Mimořádné stipendium bylo přiznáno studentům, kteří dosáhli v průběhu bakalářského
studia vynikajících studijních výsledků. Jedná se o studentku Barboru Kaličínskou
(MME) a studenta Jana Stoklasu (AMKS).
4. Studijní záležitosti
Smítalová
4.1 V Matematickém ústavu byl zahájen zkušební provoz webové aplikace IS STAG
(vypisování termínů zkoušek, zapisování se ke zkouškám, zapisování studijních
výsledků).
5. Studijní a ekonomické záležitosti
Šindlerová
5.1 Akademickému senátu SU bude předložen dodatek ke studijním plánům
matematických oborů pro akad. rok 2007/2008, který obsahuje bloky s předměty,
jejichž výuku zabezpečuje FPF SU. Protože studijní plány FPF SU byly v AS FPF
schváleny s možností drobných úprav, bude o této skutečnosti informován i AS SU.

5.2 Přijímací komise:
KŘ souhlasí s personálním obsazením přijímací komise ve složení:
doc. Marvan - předseda,
doc. Štefánková
ing. Šindlerová.
Zasedání přijímací komise proběhne 7. 6. 2007 v 10.00.
6. Různé
Engliš
6.1 Ředitel se zabýval bodem 2.8 ze zápisu z Kolegia ředitele ze dne 29. 11. 2004.
Vzhledem k tomu, že doktorand P. Chládek měl již předtím dva jiné školitele a navíc
jeho práci na dizertaci téměř jistě negativně ovlivnil nedostatek času vzniklý hrozícím
překročením maximální doby studia, není možné jednoznačně tvrdit, že by vinu na
negativních oponentských posudcích měl "nezodpovědný přístup" jeho třetího školitele
doc. Klapky. Ředitel toto stanovisko rovněž oznámí na nejbližší schůzi ústavu, spolu
s omluvou doc. Klapkovi za to, že mu podle všeho nebyla také dána možnost na tuto
a další kritiku bezprostředně reagovat na schůzi ústavu dne 6. 12. 2004.
Smítalová
zásadně s omluvou nesouhlasí.
Smítal
nevidí důvod pro požadovanou omluvu.
Sýkora
s omluvou nesouhlasí.
Marvan
omluvu vidí jako pozitivní řešení.
Datum dalšího KŘ: 4. 7. 2007, čas bude upřesněn.
Zapsala: Jiřina Böhmová

