
Slezská univerzita v Opavě 
Matematický ústav v Opavě 
 

KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU 
102. zasedání dne 8. 6. 2010 

Zápis 
 

Přítomni: V. Averbuch, J. Böhmová, M. Engliš, T. Kopf, J. Smítal, K. Smítalová, 
J. Šindlerová. 
Omluveni: M. Marvan, J. Melecký. 
 
 
Program:  
  1. Kontrola zápisu. 
  2. Informace z KR. 
  3. Informace ředitele. 
  4. Věda a zahraniční styky. 
  5. Studijní a ekonomické záležitosti. 
 
1. Kontrola zápisu: 
Bez připomínek. 
 
 
2. Informace z KR: 
Smítal 
 
2.1 Informace o evropských projektech: 
Byla podána informace o dalších možnostech podávání evropských projektů. 
Podrobnosti uvede M. Engliš. 
 
2.2 Porada k Dlouhodobému záměru SU: 
Dne 7. 7. 2010 v 9.00 hod. proběhne porada vedoucích součástí k Dlouhodobému 
záměru Slezské univerzity. Za Matematický ústav se plánované porady zúčastní 
M. Engliš. 
 
2.3 Diplomové a bakalářské práce: 
Rektor apeluje na odpovědné pracovníky jednotlivých součástí, aby byla úrovni 
diplomových a bakalářských prací věnována velká pozornost. Práce musí být kdykoliv 
k dispozici k nahlédnutí. 
 
2.4 Promoce: 
Vzhledem k tomu, že termíny promocí jednotlivých součástí kolidují, bude situace 
řešena na sobotní poradě vedení SU (12. 6.). V zájmu rychlého řešení navrhl 
Matematický ústav rektorovi náhradní termín promocí MÚ – 30. 6. 2010.  
 
 



3. Informace ředitele: 
Smítal 
 
3.1 XIII. Akademické fórum "Reforma vysokoškolského vzdělávání II": 
Podal informace o jednání XIII. Akademického fóra k reformě vysokoškolského 
vzdělávání, kterého se dne 20. 5. 2010 zúčastnil. Fórum organizuje prof. Černohorský. 
 
 
4. Věda a zahraniční styky: 
Engliš 
 
4.1 Evropský program: 
Informoval o vyhlášení průběžné výzvy MŠMT k předkládání Individuálních projektů 
v rámci Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.3 Lidské 
zdroje ve výzkumu a vývoji. 
Podporovanou aktivitou je tvorba nebo posílení excelentních týmů VaV pomocí 
reintegrace vynikajícího českého vědce ze zahraničí, nebo působení max. dvou 
hostujících zahraničních vědců. Trvání projektu je max. 36 měsíců, podporovat lze 
100% způsobilých výdajů, výše podpory min. 10 - max. 40 mil. Kč. Matematický ústav 
bude o možnostech podání projektu dále jednat. 
 
4.2 Přijímací zkoušky na matematické obory: 
Kolegium ředitele projednalo možnost obnovit přijímací zkoušky na matematické 
obory. Bude zváženo. 
 
 
5. Studijní a ekonomické záležitosti: 
Šindlerová 
 
5.1 SGS – cestovní náhrady: 
Informovala o některých problémech týkajících se cestovních náhrad studentů. Smlouvy 
o úhradě cestovních náhrad by měly být podepsány v den, kdy je zaplacena první 
úhrada (např. konferenční poplatek), zároveň s cestovním příkazem. 
 
5.2 Podrobné položkové rozpočty projektů SGS: 
Podle předsedy SGS komise MÚ M. Engliše, musí řešitel žádat jen o změny oproti 
schválenému projektu. Nemusí žádat o změny v podrobných položkových rozpočtech, 
které vypracoval pro účtárnu, ale nejsou součástí schváleného projektu. 
 
 
 
 
Termín zářijového zasedání Kolegia ředitele bude upřesněn e-mailem. 
 
 
 
 
Zapsala: Jiřina Böhmová 


