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Zápis 
 
 

Přítomni:  J. Böhmová, Z. Kočan, T. Kopf, M. Marvan, J. Melecký, J. Smítal, 
J. Šindlerová, Štefánková. 
Omluveni: V. Averbuch, M. Engliš. 
 
Program:  
  1. Kontrola zápisu. 
  2. Informace z KR. 
  3. Věda a výzkum. 
  4. Studijní záležitosti. 
  5. Různé. 
 
1. Kontrola zápisu: 
 
1.1 Knihovní řád: 
V připomínkovém řízení k univerzitnímu knihovnímu řádu trvá vedení Matematického 
ústavu na dvou podmínkách: 
- doktorští studenti mají stejná práva a povinnosti jako akademičtí pracovníci, 
- součásti SU mohou za své studenty uhradit poplatky spojené s využíváním knihovních 
služeb. 
 
 
2. Informace z Kolegia rektora: 
Smítal 
 
2.1  Spisová služba SU: 
Kvestor svolá k problematice podatelny spisové služby schůzku (9. 11., za MÚ 
J. Böhmová). 
 
2.2 Tvorba a čerpání sociálního fondu SU: 
Na KR byla projednána tvorba a čerpání sociálního fondu SU. Všechny součásti SU 
s výjimkou MÚ souhlasily s návrhem OPF - od 1. 1. 2012 zastavit příspěvek na životní 
pojištění, ponechat příspěvek na penzijní pojištění ve výši 3% a ponechat příspěvek 10,-
Kč na stravenky.  

2.3  Akademický den: 
Dne 6. 12. proběhne na OPF v Karviné Akademický den. Ředitel se ze zdravotních 
důvodů nezúčastní, svým zastoupením na této akci pověřil M. Marvana. 
 
2.4 Směrnice o škodní komisi: 
K připomínkování byla rozeslána směrnice o škodní komisi a škodním řízení. Ředitel 
děkuje J. Šindlerové za zaslání připomínek. 



2.5 Nový mzdový předpis: 
Nový mzdový předpis by měl platit od března 2012. Návrh bude dopracován a 
předložen na příštím KR. 

2.6 Nové předpisy k žádostem o akreditace: 
Od 1. 12. 2011 budou v platnosti nové předpisy upravující obsah žádostí o akreditace 
studijních programů.  

2.7 Počty studentů: 
Matematický ústav nepřekročil při přijímání studentů do akademického roku 2011/12 
stanovenou kvótu. Ředitel děkuje Z. Kočanovi a J. Šindlerové. 

 
3. Věda a výzkum: 
Engliš (dle podkladů prof. Engliše – Böhmová) 
 
3.1 Projekty GA ČR: 
Matematický ústav získal 1 standardní grant GA ČR (M. Engliš) a je spoluřešitelem v 
jediném projektu center Excelence v ČR v oblasti matematiky (Engliš, Marvan, 
Sergyeyev). V rámci centra Excelence je od 1. 3. 2012 plánován postdoktorský projekt 
v oblasti integrabilních systémů (v současné době probíhají jednání ohledně konkurzů). 
 
3.2 Projekty IGS SU: 
Termín pro podání projektů IGS SU byl 4. 11. 2011. Za Matematický ústav byl podán 
jeden projekt (M. Málek). 
 
3.3 Závěrečné zprávy SGS; IGS: 
Rektorátní termín pro odevzdání závěrečných zpráv IGS SU byl stanoven na 25. 11. 
2011, 12.00 hod., pro závěrečné zprávy SGS SU – 20. 12. 2011. Vyhlášení SGS na rok 
2012 se předpokládá koncem roku 2011, s termínem pro podávání žádostí do 28. 2. 
2012. 
 
3.4 Kontrola doktorského studia: 
Dotazník pro hodnocení doktorského studia v MÚ je připraven k odeslání na 
Akreditační komisi, chybí poze 3 podepsané dotazníky externích pracovníků. 
 
3.5 Akreditace 5-letého studia MA: 
Ve stanoveném termínu bylo zasláno na MŠMT odvolání proti neudělení akreditace 
magisterského studia Matematické analýzy. 
 
3.6 Výroční zpráva o vědecké činnosti za rok 2011: 
Vedoucí oddělení a M. Engliš (za sebe) připraví zprávu o vědecké činnosti v roce 2011 
za svá oddělení (publikované články, články přijaté do tisku, konference, zahraniční 
pobyty). Termín: 23. 11. 2011, e-mailem řediteli ústavu. 
 
 
4. Studijní a ekonomické záležitosti: 
Šindlerová 
 
4.1 Počty studentů: 
Informovala o počtech studentů matematických oborů k 31. 10. 2011: 



Počet přihlášených uchazečů : 236 
Počet zapsaných studentů: 132 
Celkový počet studentů: 224 (197 financovaných). 
 
4.2 Projekty GA ČR – spoluřešitelské smlouvy: 
Upozornila spoluřešitele grantů GA ČR (M. Marvan, J. Kopfová) na povinnost předložit 
řešitelskému pracovišti průběžnou zprávu o řešení projektu. Termín: 15. 12. 2011. 
Zprávu podepisuje za SU rektor. 
 
 
5. Různé: 
Marvan 
 
5.1 Mzdové prostředky GA ČR: 
Upozornil na problém všech řešitelů grantů GA ČR, kteří mají v projektech pracovní 
úvazky. Při vyplácení odměn z jiných prostředků dochází (např. při vybírání řádné 
dovolené) k navýšení mzdových prostředků z grantů. Plánované mzdové prostředky GA 
ČR se tak vyčerpají dříve. Řešením je patrně úprava ekonomického systému Magion. 
M. Marvan a J. Šindlerová připraví dopis rektorovi SU s žádostí o řešení této situace v 
Matematickém ústavu. 
 
Termín prosincového zasedání Kolegia ředitele bude dojednán elektronicky. 
 
Zapsala: Jiřina Böhmová 


