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Přítomni: V. Averbuch, J. Böhmová, M. Engliš, T. Kopf, J. Melecký, J. Smítal, 
K. Smítalová, J. Šindlerová, M. Štefánková. 
 
Program:  
  1. Kontrola zápisu. 
  2. Informace z KR. 
  3. Věda a zahraniční styky. 
  4. Studijní záležitosti. 
  5. Výpočetní technika. 
  6. Studijní a ekonomické záležitosti. 
  7. Různé. 
 
1. Kontrola zápisu: 
Smítal 
 
1.1. Výroční zpráva o vědecké činnosti 
Ředitel děkuje všem, kteří se podíleli na vypracování Výroční zprávy o vědecké 
činnosti MÚ a Výroční zprávy o řešení výzkumného záměru. Zprávy budou projednány 
na zasedání Vědecké rady MÚ (17. 2.) a uveřejněny na webových stránkách ústavu. 
 
1.2 Projekty Moravskoslezského kraje: 
Za Matematický ústav budou podány dva projekty Moravskoslezského kraje na podporu 
vědy a výzkumu (5. dotační titul - stipendia špičkovým studentům doktorského studia). 
Uchazečkami o projekt jsou: J. Vodová, L. Obadalová. 
Rektorátní termín pro podání 9. 3. 2011. 
 
1.3  Rozvojové projekty SU a projekty FR VŠ: 
Ředitel děkuje A. Ryšavému – spoluřešiteli rozvojového projektu (společný projekt s 
rektorátem SU) - “Zabezpečení a zpřístupnění učeben prostřednictvím identifikačních 
karet” (497tis. Kč) a H. Baranovi – řešiteli projektu FRVŠ “Inovace počítačové učebny 
pro praktickou výuku matematiky” (923 tis. Kč) za získání projektů. 
 
1.4 Projekty OP VK: 
Za Matematický ústav bude ve 2. výzvě podán projekt v oblasti podpory 2.2 
Vysokoškolské vzdělávání (ve spolupráci s Ústavem informatiky a Ústavem cizích 
jazyků FPF SU). Koordinátorem je M. Marvan, projektovým manažerem J. Vícha. 

 
2. Informace z KR: 
Smítal 
 
2.1 IGS: 
Za Matematický ústav byly přijaty k financování oba podané projekty IGS (M. Málek, 
J. Vícha). 



 
2.2 Elektronická aukce 
Kvestor podal informaci o průběhu elektronické aukce na dodavatele elektrické energie 
(úspora ve výši 23%), bude porovnáno se smlouvami dodavatele elektrické energie OPF 
v Karviné. 
 
 
3. Věda a zahraniční styky: 
Engliš 
 
3.1 Finální hodnocení RIV: 
Rada pro vědu a výzkum zveřejnila finální výsledky bodového hodnocení, kde MÚ 
získal 2880 bodů. což je 1,06 ‰ z celkového počtu bodů udělených vysokým školám.  
Děkuje všem, kteří se o získání bodů za vědecké publikace zasloužili. 
 
3.2 Finance na specifický výzkum: 
Informoval o finančních prostředcích, které by měly být přiděleny Matematickému 
ústavu na specifický výzkum (SGS) – 1 357 tis. Kč. Rozdíl mezi přidělenými a 
požadovanými finančními prostředky na granty SGS bude dorovnán z prostředků MÚ 
(cca 380 tis. Kč). Všechny podané granty SGS za MÚ by tak byly financovány v plné 
výši. 
 
3.3 Vědecká rada: 
Dne 17. 2. 2011 proběhne 25. zasedání VR MÚ. Na programu je jmenovací a 
habilitační řízení (doc. Hájek, dr. Dušek), reakreditace některých studijních oborů, 
výroční zprávy o činnosti MÚ za rok 2010, zahájení jmenovacího a habilitačního řízení 
(doc. Štefánková, dr. Kočan) a návrh na udělení Zlaté medaile SU prof. Pátemu. 
 
 
4. Studijní záležitosti: 
Smítalová 
 
4.1 Den otevřených dveří: 
Děkuje všem, kteří se podíleli na úspěšné přípravě a realizaci Dne otevřených dveří MÚ. 
Jmenovitě: J. Víchovi a studentkám bakalářského studijního programu: Ž. Černohorské, 
M. Fajkisové, A. Orságové, V. Pracné, M. Šustákové a M. Švanové. 
 
4.2 Akreditace - informace: 
Informovala o novinkách z Akreditační komise. Všechny nové informace jsou ve stadiu 
příprav. 
 
 
5. Výpočetní technika: 
Marvan 
 
5.1 Projekt OP VK: 
Podal podrobnější informaci o projektu OP VK, který se připravuje k podání do 2. 
výzvy. Projekt se týká inovace výuky magisterských oborů (zřízení nových předmětů, 
projektová výuka, týmová spolupráce, radikální změna ve výuce angličtiny pro 
matematiky a informatiky). List projektového záměru bude odevzán do 25. 2. 2011. 



 
 
6. Studijní a ekonomické záležitosti: 
Šindlerová 
 
6.1 Informace o hospodaření MÚ v roce 2010: 
Podala informaci o hospodářské uzávěrce MÚ za rok 2010. Hospodaření skončilo 
ziskem 63 tis. Kč (převedeno do Fondu provozních prostředků). 
Ředitel J. Šindlerové děkuje za hospodárné vedení financí MÚ.  
 
6.2 Finanční prostředky na GA ČR: 
Upozornila na skutečnost, že zálohy na financování projektů GA ČR ještě Slezská 
univerzita neobdržela. Je možno financovat jen nezbytně nutné výdaje. 
 
6.3 Problematika předmětu “Tělesná výchova”: 
V žádostech o reakreditaci navrhla přeřadit předmět Tělesná výchova ze skupny kreditů 
“B” do kreditů “C”. V souvislosti s podobnou úpravou na FPF SU. 
Kolegium ředitele s návrhem souhlasí. 
 
6.4 Zápis předmětů do letního semestru: 
V týdnu od 7. do 11. 2. proběhl zápis předmětů studentů studijního programu 
Matematika do letního semestru. Zápis proběhl bez větších problému, drobné 
nesrovnalosti se řešily aktuálně. 
 
 
 
Termín březnového zasedání Kolegia ředitele bude dojednán elektronicky. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jiřina Böhmová 


