Slezská univerzita v Opavě
Matematický ústav v Opavě
KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU
103. zasedání dne 31. 8. 2010
Zápis
Přítomni: J. Böhmová, M. Engli!, T. Kopf, J. Smítal, K. Smítalová, J. "indlerová,
"tefánková
Omluveni: V. Averbuch, M. Marvan.
Host: Z. Ko#an (pedagogické zále$itosti, rozvrh)
Program:
1. Kontrola zápisu.
2. Informace %editele.
3. V&da a zahrani#ní styky.
4. Aplikovaná matematika.
5. Geometrie a matematická fyzika.
6. Studijní a ekonomické zále$itosti.
1. Kontrola zápisu:
Bez p%ipomínek.
2. Informace ředitele:
Smítal
2.1 Informace o financování VŠ:
Podal ucelenou informaci o financování vysok'ch !kol v p%í!tím roce, zam&%il se na
dopady, které postihnou Slezskou univerzitu.
Opat%ení Matematického ústavu: zd(raznil nutnost zintenzivnit práci se studenty v
rámci p%edná!ek a cvi#ení (zvlá!) pak v algeb%e a matematické anal'ze). P%edná!ející
p%edm&t( algebra; matematická anal'za; praktikum z informatiky a v'po#etní techniky
budou instruovat jednotlivé cvi#ící. Navrhuje provést n&které mo$né zm&ny v rozvrhu,
které by m&ly vést ke zv'!ení po#tu hodin praktick'ch cvi#ení.
2.2 Další informace ke studiu
Kolegium %editele projednalo n&které dal!í studijní zále$itosti:
Do studijního programu Matematika na akademick' rok 2011/12 bude u p%edm&tu
“Vybrané partie z matemaické anal'zy” za%azena nov& zkou!ka po zimním semestru.
Ustanovení *l. 5 odst. 2 písmeno c Studijního a zku!ebního %ádu Slezské univerzity v
Opav& nebude v IS Stag %e!eno blokací, studenti byli o této skute#nosti informováni.
2.3 Mimořádné odměny pracovníkům MÚ:
V #ervnu byly n&kter'm pracovník(m Matematického ústavu vyplaceny mimo%ádné
odm&ny z polo$ky vzdělávací činnost (4 x 10 000 K#; 11 x 5 000 K#). Odm&ny byly
vyplaceny za mimo%ádné zásluhy pro Matematick' ústav.

2.4 Přípravný kurz ze středoškolské matematiky:
P%ípravn' kurz st%edo!kolské matematiky pro studenty 1. ro#níku matematick'ch obor(
prob&hne v t'dnu od 6. do 9. zá%í 2010 pod vedením PaedDr. Libu!e Hozové. Zájem
uchaze#( je v&t!í ne$ v minul'ch letech (42 ú#astník().
3. Věda a zahraniční styky:
Engliš
3.1 Evropský program:
Informoval o podání projektu v Prioritní ose 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj,
oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji.
Název projektu: “Rozvoj vědeckých kapacit Matematického ústavu Slezské
univerzity v Opavě” (rozpočet: 27 927 tis Kč na 36 měsíců).
Předpokládané datum zahájení: 1. 2. 2012.
3.2 Přijímací zkoušky na matematické obory:
Kolegium %editele op&t projednalo mo$nost obnovit p%ijímací zkou!ky na matematické
obory. Rozhodnutí bude p%ijato nejpozd&ji v b%eznu 2011.
3.3 Zasedání Vědecké rady MÚ:
Dne 8. 9. 2010 prob&hne 24. zasedání V&decké rady Matematického ústavu v Opav&.
Na programu budou dv& habilia#ní %ízení v oboru Matematika – Matematická anal'za
(RNDr. Jana. Kopfová, Ph.D., Mgr. Petr Hájek, DrSc.); zahájení habilita#ního %ízení v
oboru Matematika – Geometrie a globální anal'za (RNDr. Zden&k Du!ek, Ph.D.);
Dlouhodob' zám&r vzd&lávací a v'zkumné #innosti MÚ na roky 2011-2015).
3.4 Aktualizace dlouhodobého záměru MÚ na rok 2011:
Podrobnosti budou konzultovány s M. Marvanem (rozvojové projekty).
4. Aplikovaná matematika:
Melecký
4.1 Projekt OP VK – Inovace bakalářských oborů:
Informoval o zahájení projektu OP VK – Inovace bakalářských oborů. Proběhly již dvě
schůzky řídícího týmu. Projekt bude zahájen podepsáním rozhodnutí o přidělení
finančních prostředků.
5. Oddělení geometrie a matematické fyziky:
Kopf
5.1 Přednáška koordinátora projektu Erasmus (Würzburg):
Informoval o domluvené přednášce koordinátora projektu Erasmus z Univerzity ve
Würzburgu (leden 2011).

6. Studijní a ekonomické záležitosti:
Šindlerová
6.1 Analýza kvality uchazečů v přijímacím řízení pro akad. rok 2009/10:
Vypracovala podrobnou anal'zu kvality uchaze#( v p%ijímacím %ízení pro akad. rok
2009/10 (p%ijato 163 p%ihlá!ek, zapsalo se: 76 uchaze#(, ve 2. ro#. bude pokra#ovat 19
student(). Anal'za uchaze#( byla vypracována podle n&kolika kritérií. +editel
J. "indlerové d&kuje za podrobné vypracování.
6.2 Podklady pro materiál “Jak na vysokou školu”:
Do podklad( pro materiál “Jak na vysokou !kolu” pro akad. rok 2011/12 bude nabízen
bakalá%sk' studijní obor “Obecná matematika” pouze v kombinaci s p%edm&ty z oboru
fyzika nebo oboru informatika.

Termín %íjnového zasedání Kolegia %editele bude up%esn&n e-mailem.

Zapsala: Ji%ina Böhmová

