
Slezská univerzita v Opavě 
Matematický ústav v Opavě 
 

KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU 
105. zasedání dne 23. 11. 2010 

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 záležitosti. 
  6. Studijní a ekonomické záležitosti. 
 
1. Kontrola zápisu: 
Smítal 
 
1.1 Projekt OP VK – Inovace bakalářských oborů: 
Realizace projektu OP VK Inovace bakalářských oborů byla zahájena 1. 10. 2010.  
Finanční prostředky pro tento rok již SU obdržela. 
 
1.2 Informace rektora k databázi profesorů a docentů: 
Informace za Matematický ústav byly na rektorát odeslány ve stanoveném termínu. 
 
1.3. ECTS Label: 
Z důvodu náročnosti přípravy databáze a pracovní vytíženosti A. Ryšavého se termín 
překladu sylabů posouvá do konce prosince 2010. M. Engliš provede korekturu 
anglického textu do konce ledna 2011. 
 
 
2. Informace z KR: 
Smítal 
 
2.1 Úspěšnost SU v GA ČR: 
Slezská univerzita získala v soutěži GAČRu (jako řešitelské pracoviště) jeden projekt 
standardní (FPF) a dva projekty postdoktorské (FPF, OPF). Úspěšnost je tedy o něco 
vyšší než průměrná úspěšnost 20% za celou GAČR.  
 
 
3. Informace ředitele: 
Smítal 
 
3.1 Mzdové prostředky MÚ: 
Ředitel upozornil na skutečnost, že pro rok 2011 předpokládá kritický nedostatek 
mzdových prostředků. Mimořádné odměny pracovníkům MÚ na konci roku 2010 také 



nebudou optimální. Se mzdou za měsíc listopad budou vyplaceny odměny za publikace 
v impaktovaných časopisech (6 x 10 000 Kč), za výuku nad rámec čtyř hodin týdně – 
doktorandům MÚ, za výuku předmětu Praktika z matematiky a výpočetní techniky a za 
vedení Přípravného kurzu středoškolské matematiky. 
 
3.2 Výroční zpráva o vědecké činnosti: 
Vedoucím oddělení a M. Englišovi bude zaslána rozpracovaná Výroční zpráva o 
vědecké činnosti MÚ za rok 2010. Ředitel žádá o kontrolu údajů ve zpracované části a o 
doplnění  údajů o citacích, konferencích a zahraničních cestách (vše ve Wordu). 
Termín: 30. 11. 2010. 
 
 
4. Věda a zahraniční styky: 
Engliš 
 
4.1 Interní grantová soutěž SU: 
Za MÚ byly podány dva projekty do Interní grantové soutěže SU (M. Málek, J. Vícha). 
Termín pro odevzdání závěrečných zpráv IGS za rok 2010 je 25. 11. 2010. 
 
4.2 Studentská grantová soutěž SU: 
Termín pro podání Žádostí o udělení SGS SU na rok 2011 je 10. 1. 2011 (na MÚ), 
10. 2. 2011 (na rektorátní oddělení vědy). 
Termín pro odevzdávání Žádostí o pokračování projektu a Závěrečných zpráv je 20. 12. 
2010 (na MÚ). 
 
4.3 Výjezdní seminář řešitelů VZ a přidružených grantů: 
Ve dnech 18. – 20. 11. 2010 se uskutečnil 11. výjezdní seminář řešitelů výzkumného 
záměru a přidružených grantů (horský hotel Figura, Praděd). Závěry výjezdního 
semináře byly všem pracovníkům Matematického ústavu elektronicky rozeslány. 
Ředitel děkuje J. Böhmové za tradičně vzornou organizaci. 
 
 
5. Studijní záležitosti: 
Smítalová 
 
5.1 Za obsahovou část sylabů a překlad do angličtiny zodpovídají jednotliví vyučující. 
Všichni budou instruováni. 
 
 
6. Studijní a ekonomické záležitosti: 
Šindlerová 
 
6.1 Informace o počtech studentů: 
Informovala o počtech studentů v jednotlivých studijních programech: 
Počet studentů ke dni 31. 10. 2010: 210 (bakalářský SP: 173, magisterský SP: 10, 
magisterský navazující SP: 14, doktorský SP: 13). 
 
6.2 Projekty SGS: 
Apeluje na všechny řešitele projektů SGS SU, aby položky v rozpočtu dodržovali 
pokud možno přesně, jinak se finanční prostředky budou vracet. Pokud se stanovená 



položka překročí, může být dofinancována z prostředků MÚ resp. VZ. 
Finanční stránka Žádostí o pokračování projektů SGS, případně nových Žádostí o 
přidělení grantu SGS musí být konzultována s J. Šindlerovou. 
 
 
Termín prosincového zasedání Kolegia ředitele bude dojednán elektronicky. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jiřina Böhmová 


