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Zápis 
 
 

Přítomni: J. Böhmová, M. Engliš, T. Kopf, J. Smítal, J. Šindlerová, Štefánková.  
Omluveni: V. Averbuch, Z. Kočan, M. Marvan, J. Melecký. 
 
Program:  
  1. Kontrola zápisu. 
  2. Věda a výzkum. 
  3. Studijní a ekonomické záležitosti. 
 
1. Kontrola zápisu: 
 
1.1 Knihovní řád: 
O knihovním řádu se dále jedná, měly by být zahrnuty připomínky Matematického 
ústavu. 
 
1.2  Akademický den: 
Dne 6. 12. proběhl na OPF v Karviné Akademický den. V zastoupení ředitele se 
zúčastnil Z. Kočan. Ředitel Z. Kočanovi velmi děkuje za důstojnou reprezentaci ústavu. 
 
1.3 Kontrola doktorského studia: 
Dotazník pro hodnocení doktorského studia v MÚ bude 8. 12. 2011 odeslán na 
sekretariát Akreditační komise. 
 
1.4 Výroční zpráva o vědecké činnosti za rok 2011: 
Ředitel děkuje všem vedoucím oddělení a M. Englišovi za podklady k výroční zprávě o 
vědecké činnosti za rok 2011. Začátkem ledna budou ještě upřesněny citace, publikace a 
služební cesty. 
 
1.5 Mzdové prostředky GA ČR: 
Ředitel byl dopisem rektora informován, že problém řešitelů grantů GA ČR, kteří mají 
v projektech pracovní úvazky, byl vyřešen úpravou ekonomického systému Magion.  
Nový systém bude v provozu od 1. 1. 2012. 
 
 
2. Věda a zahraniční styky: 
Engliš 
 
2.1 Závěrečné zprávy SGS; IGS: 
Připomněl rektorátní termín pro odevzdání závěrečných zpráv SGS SU – 20. 12. 2011. 
Vyhlášení SGS na rok 2012 se předpokládá koncem roku 2011, s termínem pro 
podávání žádostí do 28. 2. 2012. Řešitelům pokračujících projektů je doporučeno krátit 
finanční prostředky oproti původně navrhovaným o 10%. 



2.2 Koncepce rozvoje v oblasti výzkumu: vývoje a inovací na období 2012-2014 
Kolegium ředitele souhlasí s obsahem materiálu “Koncepce rozvoje v oblasti výzkumu, 
vývoje a inovací na období 2012-2014”. Dokument bude rozeslán členům VR MÚ ke 
korespondenčnímu hlasování.  

2.3  Pracovní úvazky a mzdy v GA ČR a projektech OPVK: 
Pracovní úvazky a mzdové tarify, které pracovníci budou mít od příštího roku v 
projektech GA ČR a OPVK budou projednány s ředitelem ústavu, řešteli projektů a 
finančními manažery. Vše musí být v souladu se mzdovým předpisem SU. 
 
2.4  Audit pracovní doby v MÚ: 
Podal informaci z porady vedení SU k auditu pracovní doby na MÚ. Problematika 
evidence pracovní doby u pedagogů je složitá. Bude řešeno s výstupy v rozvrhu. 
Technicky je potřeba dořešit. Ředitel upozornil, že požadavek, aby si jednotliví 
pracovníci vedli podrobné záznamy o odpracované době, je absurdní. Na univerzitě, 
která chce být hodna svého jména, to nelze v žádném případě akceptovat. Připomenul, 
že v Matematickém ústavu akademičtí pracovníci a J. Böhmová nemají stanovenu 
pracovní dobu. 
 
 
3. Studijní a ekonomické záležitosti: 
Šindlerová 
 
3.1 Schůzka STAG: 
Informovala o konání schůzky k problematice IS STAG. (2. 12. 2011), kde byly 
projednány i některé změny ve Studijním a zkušebním řádu SU. 
  
 
 
 
Termín lednového zasedání Kolegia ředitele bude dojednán elektronicky. 
 
 
 
 
Zapsala: Jiřina Böhmová 


