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Zápis 
 

Přítomni: V. Averbuch, J. Böhmová, M. Engliš, T. Kopf, J. Smítal, K. Smítalová, 
J. Šindlerová, Štefánková 
Omluven:  M. Marvan. 
 
Program:  
  1. Kontrola zápisu. 
  2. Informace ředitele. 
  3. Informace z KR. 
  4. Věda a zahraniční styky. 
  5. Studijní a ekonomické záležitosti. 
 
1. Kontrola zápisu: 
Smítal 
 
1.1 Informace o financování VŠ: 
K. Hasík vypracoval (pro potřeby Slezské univerzity) elektronickou tabulku prognózy 
počtu financovaných studentů SU (s různými parametry). Tabulka byla vypracována na 
náklady Matematického ústavu a zaslána rektorovi a kvestorovi SU. Ředitel 
K. Hasíkovi děkuje za pečlivé zpracování. 
 
1.2 Přípravný kurz ze středoškolské matematiky: 
V týdnu od 6. do 9. září 2010 proběhl přípravný kurz středoškolské matematiky pro 
studenty 1. ročníku matematických oborů. Kurzu se zúčastnilo 46 studentů. Ředitel 
děkuje L. Hozové za přípravu a realizaci kurzu. 
 
1.3 Projekt OP VK – Inovace bakalářských oborů: 
Realizace projektu OP VK Inovace bakalářských oborů byla zahájena 1. 10. 2010. 
Personální záležitosti (dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce) jsou 
podepsány a odeslány na personální oddělení. 
 
2. Informace ředitele: 
Smítal 
 
2.1 Akademický den SU v Opavě: 
V rámci Akademického dne Slezské univerzity v Opavě (11. 10.) byly rektorem SU 
uděleny V. Sedlářovi a J. Šindlerové bronzové medaile SU a byly předány dva 
jmenovací dekrety o udělení akademického titulu docent (J. Kopfová, P. Hájek). Obě 
habilitační řízení proběhla v Matematickém ústavu v Opavě. 
Ředitel oceněným i novým docentům děkuje za vzornou reprezentaci Matematického 
ústavu. 
 
 
 



3. Informace z KR: 
Engliš 
 
3.1 Informace rektora k databázi profesorů a docentů: 
Rektor informoval o připravované databázi registru profesorů a docentů na jednotlivých 
vysokých školách. Kontaktní osobou pro vypracování registru za SU byl stanoven 
J. Jurák. J. Šindlerová zjistí podrobnosti týkající se Matematického ústavu. 
 
3.2 Prověrka doktorských studijních programů: 
Informoval o přípravě prověrky všech doktorských studijních programů. V této 
souvislosti bude vypracován seznam garantů všech studijních programů a oborů. 
Za Matematický ústav je vše v pořádku, garanti programů i oborů v MÚ nemají úvazky 
na jiných VŠ. 
 
Garanti studijních programů a oborů v MÚ: 
 
Bakalářský studijní program Matematika (tříletý) - garant: doc. M. Štefánková. 
Obor/garant: 
Aplikovaná matematika/ doc. Štefánková, 
Matematické metody v ekonomice/ doc. Kopf, 
Obecná matematika/ doc. Štefánková, 
AMKS/ doc. Kopf. 
 
Bakalářský studijní program Matematika (čtyřletý, na dostudování) 
garant: doc. Štefánková. 
AMKS/ doc. Kopf. 
 
Magisterský studijní program Matematika – garant: Prof. Smítal. 
Geometrie/ doc. Sergyeyev, 
Matematická analýza/ prof. Smítal. 
 
Magisterský navazující studijní program Matematika – garant: prof. Smítal. 
Aplikovaná matematika/ prof. Smítal, 
Geometrie/ doc. Sergyeyev, 
Matematická analýza/ prof. Smítal, 
Matematická fyzika/ doc. Sergyeyev, 
Učitelství matematiky pro SŠ/ prof. Smítal. 
 
Doktorský studijní program Matematika – garant: prof. Engliš. 
Geometrie a globální analýza/ doc. Marvan, 
Matematická analýza/ prof. Engliš. 
 
 
3.3 Informace týkající se Evropských projektů: 
Byla podána informace o některých problémech při řešení projektů OP VK. Jedná se 
hlavně o výběrová řízení pro nákup počítačové techniky (kontaktovat investiční 
oddělení rektorátu) a včasné dodání monitorovacích zpráv (dodat nejméně 10 dnů před 
rektorátním termínem odevzdání). 
 
 



3. 4. Pojištění praxí studentů: 
Vedení univerzity navrhuje, aby pojištění povinných praxí studentů bylo hrazeno 
z prostředků univerzity (stipendijní fond). 
 
3.5. ECTS Label: 
V rámci hodnocení kvality vysokých škol se SU znovu přiklání k podání žádosti o 
udělění certifikátu ECTS Label. Problémy jsou kromě jiného i v překladu sylabů do 
angličtiny. V této souvislosti ředitel žádá všechny vyučující, aby do konce října 2010 
překlad sylabů svých předmětů zajistili. Podrobnější instrukce všem vyučujícím sdělí 
A. Ryšavý. Do konce listopadu provede M. Engliš korekturu anglického textu. 
 
3.6 Náměty na úspory SU: 
Kvestor požádal součásti o návrhy možností úspor finančních prostředků SU.  
Termín: 22. 10. 2010, zodpovídá: J. Smítal. 
 
3.7 Audit cestovních příkazů: 
Na SU byl proveden audit všech cestovních příkazů za rok 2009. V případě MÚ byla 
zjištěna pouze jedna drobná závada (chyběl jeden podpis na cestovním příkazu – již 
napraveno). V souvislosti s auditem bylo doporučeno zajistit zastupitelnost správce 
rozpočtu. J. Šindlerovou v době nepřítomnosti zastupuje J. Böhmová (zastupitelnost je 
uvedena i v pracovních náplních).  
 
 
4. Věda a zahraniční styky: 
Engliš 
 
4.1 24. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu: 
Dne 8. 9. 2010 proběhlo 24. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě. Na 
tomto zasedání úspěšně proběhla dvě habilitační řízení v oboru Matematika – 
Matematická analýza (J. Kopfová, P. Hájek) a bylo zahájeno habilitační řízení v oboru 
Matematika – Geometrie a globální analýza (Z. Dušek). Byl schválen Dlouhodobý 
záměr vzdělávací a výzkumné činnosti MÚ na roky 2011-2015. 
 
4.2 Zahájení řízení ke jmenování profesorem: 
Dne 4. 10. 2010 bylo v Matematickém ústavu zahájeno řízení ke jmenování profesorem 
v oboru Matematika – Matematická analýza. Uchazečem je doc. Mgr. Petr Hájek, DrSc. 
– vedoucí vědecký pracovník Matematického ústavu AV ČR v Praze. 
 
4.3 Obhajoba disertační práce a státní doktorská zkouška: 
Dne 8. 9. 2010 obhájil RNDr. Jan Kotůlek disertační práci a vykonal státní doktorskou 
zkoušku v oboru Geometrie a globální analýza. 
 
4.4 Výjezdní seminář řešitelů VZ a přidružených grantů: 
Ve dnech 18. – 20. 11. 2010 se uskuteční výjezdní seminář řešitelů výzkumného záměru 
a přidružených grantů (horský hotel Figura, Praděd). 
 
4.5 Databáze RIV: 
Jsou známy výsledky 3. etapy hodnocení vědeckých výsledků RIV. Za MÚ nebyl 
vyřazen žádný výsledek. 
 



5. Studijní a ekonomické záležitosti: 
Šindlerová 
 
5.1 Informace o počtech studentů: 
Informovala o počtech studentů v jednotlivých studijních programech: 
2. kolo přijímacího řízení: 104 přihlášek, 85 zapsaných studentů, 
celkem za obě kola: 236 přihlášek, 142 zapsaných studentů. 
Počet studentů ke dni 12. 10. 2010: 198 (bakalářský SP: 174, magisterský SP: 10, 
magistesrký navazující SP: 14). 
 
5.2 Poplatky za studium: 
V Matematickém ústavu je v současné době evidován jeden případ studenta, který ani 
po písemné výzvě nezaplatil poplatky za studium. Případ bude postoupen právnímu 
oddělení SU. 
 
 
 
Předběžný termín listopadového zasedání Kolegia ředitele: 23. 11. v 11.30 hod. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jiřina Böhmová 


