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Matematický ústav v Opavě 
 
 

KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU 
117. zasedání dne 18. 1. 2012 

Zápis 
 
 

Přítomni: V. Averbuch, J. Böhmová, M. Engliš, Z. Kočan, M. Marvan, J. Melecký, J. 
Smítal, J. Šindlerová, Štefánková.  
Omluveni: T. Kopf. 
 
Program:  
  1. Kontrola zápisu. 
  2. Informace ředitele. 
  3. Věda a výzkum. 
  4. Studijní a ekonomické záležitosti. 
 
1. Kontrola zápisu: 
 
1.1 Výroční zpráva o vědecké činnosti za rok 2011: 
Výroční zpráva o vědecké činnosti za rok 2011 je umístěna na webových stránkách 
ústavu. Připomínky je možno posílat do konce ledna 2012 řediteli ústavu. 
 
1.2 Mzdové prostředky GA ČR: 
Ředitel byl dopisem rektora informován, že problém řešitelů grantů GA ČR, kteří mají 
v projektech pracovní úvazky, bude vyřešen úpravou ekonomického systému Magion. 
Dle informace kvestora úpravu ekonomického systému nepožaduje žádná jiná součast. 
Matematický ústav bude požadovat měsíční přeúčtovávání nákladů (s ohledem na 
monitorovací zprávy OPVK projektů). Dopis byl kvestorovi odeslán. Ředitel děkuje 
J. Šindlerové. 
 
1.3 Termín pro podávání projektů SGS: 
Termín pro podávání nových žádostí o projekty SGS byl stanoven na 28. 2. 2012. 
 
1.4 Koncepce rozvoje v oblasti výzkumu: vývoje a inovací na období 2012-2014 
Materiál “Koncepce rozvoje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací na období 2012-
2014” VR MÚ  v korespondenčním hlasování schválila. 

1.5  Audit pracovní doby: 
Pracovní doba pracovníků MÚ bude vykazována v souladu s výukou, úvazky a projekty 
(OP VK, GA ČR). 
 
 
2. Informace ředitele: 
Smítal 
 
2.1 Kontrola MŠMT: 
Informoval o výsledcích veřejnoprávní kontroly MŠMT (kontrola výzkumných 



záměrů). K podkladům předloženým za VZ Matematického ústavu nebyly žádné 
výhrady. Ředitel děkuje Janě Šindlerové. 
 
2.2 Zkušební komise pro SZZ: 
Vědecká rada MÚ by měla na svém únorovém zasedání schválit složení zkušební 
komise pro státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského studijního oboru 
Aplikovaná matematika. Ředitel navrhuje komisi v následujícím složení: 
prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. – předseda 
členové: 
prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. 
prof. RNDr. Jan Franců, CSc. (VUT Brno) 
prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (PřF MU Brno). 
Kolegium ředitele s návrhem souhlasí. 
 
2.3 Finanční prostředky: 
Finanční prostředky přiděleny MÚ na Institucionální podporu a rozvoj výzkumných 
organizací (RIV body) budou využity obdobně jako finanční prostředky přidělené v 
minulých letech na financování výzkumného záměru. Z těchto zdrojů je možné i 
případné dofinancování projektů SGS. Finanční částka na rok 2012 by dle RIV bodů 
měla pro MÚ činit cca 9 mil. Kč (neoficiální údaj). 
 
 
3. Věda a zahraniční styky: 
Engliš 
 
3.1 RIV body: 
Matematický ústav má za rok 2011 v předběžném hodnocení 2973 RIV bodů. Konečný 
výsledek by měl být znám do konce ledna. 
 
3.2 Centrum Excelence: 
Projekt Centrum Excelence (GAČR 201/12/G028 Ústav Eduarda Č̌echa pro algebru, 
geometrii a matematickou fyziku) byl přijat. Termín zahájení: březen 2012. Na základě 
mezinárodního konkurzu byl v rámci tohoto projektu přijat do pracovního poměru na 
MÚ dr. Giovanni Moreno z Itálie (1. 3. 2012 – 28. 2. 2013).  

3.3  Závěrečná zpráva VZ: 
Termín pro odevzdání závěrečné zprávy o řešení výzkumného záměru je 8. 2. 2012. 
Závěrečná zpráva se připravuje. 
 
3.4  Stipendia MS kraje pro nadané studenty: 
Informoval o možnosti podávání projektů v rámci dotačního programu “Podpora vědy a 
výzkumu Moravskoslezského kraje”. KŘ projednalo možnosti. 
 
3. 5 Evaluace vědecké části Matematického ústavu: 
V souvislosti s evaluací vědecké části MÚ bude jmenována evaluační komise. Složení 
evaluační komise projedná Vědecká rada MÚ na únorovém zasedání. 
 
 
 
 



 
4. Studijní a ekonomické záležitosti: 
Šindlerová 
 
4.1 Zápis studentů do LS: 
Ve dnech 6. – 10. 2. 2012 proběhne zápis předmětů a rozvrhových akcí pro LS 2011/12. 
 
4.2 Audit sociálních stipendií: 
Dne 19. 1. 2012 proběhne na studijním oddělení Matematického ústavu audit žádostí a 
evidence sociálních stipendií. 
 
4.3 Rozpis mezd: 
Od 1. 1. 2012 budou mzdy pracovníků MÚ řešeny jiným rozpisem (ukončení VZ, 
změny úvazků, zakázek, nové projekty atd.). Zatím nebylo možno vše připravit, protože 
nejsou k dispozici podepsané smlouvy o řešení některých projektů (GA ČR). 
 
4.4 Tvorba sociálního fondu: 
Informovala o možných problémech ve financování některých projektů v souvislosti s 
tvorbou sociálního fondu SU (od 1. 1. 2012 změna – z 1% na 2%). Bude řešeno 
aktuálně v průběhu roku. 
 
 
Termín únorového zasedání Kolegia ředitele bude dojednán elektronicky. 
 
 
 
 
Zapsala: Jiřina Böhmová 


