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KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU 
121. zasedání dne 5. 9. 2012 

Zápis 
 
 

Přítomni: J. Böhmová, Z. Kočan, T. Kopf, M. Marvan, J. Melecký, J. Smítal, 
J. Šindlerová. 
Omluveni: V. Averbuch, M. Engliš, M. Štefánková. 
 
Program:  
  1. Kontrola zápisu. 
  2. Informace z KR. 
  3. Věda a výzkum 
  4. Oddělení geometrie a matematické fyziky. 
  5. Oddělení aplikované matematiky 
  6. Studijní a ekonomické záležitosti. 
  7. Různé. 
 
 
1. Kontrola zápisu: 
Smítal 
 
1. 1 Projekty GA ČR: 
Za Matematický ústav byly podány 3 projekty GA ČR (M. Málek, 2 postdoktorské: 
J. Dvořáková, P. Vojčák). 
 
 
2. Informace z KR: 
Smítal 
 
2.1 Kontrola BOZP a PO: 
V Matematickém ústavu nebyli proškoleni 3 zahraniční pracovníci (prof. Trofimchuk, 
prof. Krasilshchik, dr. Moreno). Rektorát bude řešit problematiku absence příslušných 
materálů v anglickém jazyce. 
 
2.2 Projekt OPVK: 
Na KR byla podána informace o projektu OPVK “Zajišťování a hodnocení kvality v 
systému terciárního vzdělávání”. Matematický ústav souhlasí s účastí v tomto projektu. 
 
2.3 Aktualizace Dlouhodobého záměru: 
Byla projednána aktualizace Dlouhodobého záměru Slezské univerzity na rok 2013. 
 
 
 
 



3. Věda a výzkum: 
Engliš (v zastoupení Smítal) 
 
3.1 Závěrečné hodnocení VZ: 
Podal informaci o výsledcích závěrečného hodnoceni Výzkumného záměru v 
Matematickém ústavu. Protokol o závěrečném hodnocení je umístěn na vebových 
stránkách ústavu na adrese: http://www.slu.cz/math/cz/veda-vyzkum-
rozvoj/docs/vyzkumne-zamery/ZaverecneHodnoceniVZ2012.pdf  
Výsledné hodnocení: “U – uspěl podle zadání” (30 bodů z 35). 
 
3.2 Zahájení habilitačního řízení: 
Dne 5. 9. 2012 v Matematickém ústavu zahájeno habilitační řízení v oboru Matematika 
– Matematická analýza. Uchazečem je RNDr. Michal Málek, Ph.D. 
 
3.3 Zasedání VR MÚ: 
Dne 2. 10. 2012 se bude konat 28. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v 
Opavě. Na programu je habilitační řízení dr. Cieplinskieho, zahájení habilitačního řízení 
dr. Málka, reakreditace navazujícího magisterského studijního oboru Aplikovaná 
matematika, aktualizace Dlouhodobého záměru Matematického ústavu na rok 2013.  
 
3.4 Informace o projektu OPVK “postdoci”: 
Funkci odpovědného řešitele převzal od M. Engliše K. Hasík; proběhl konkurz na 2 
postdoktorská místa na MÚ, na základě jeho výsledků bude jedna uchazečka přijata, se 
druhým uchazečem se jedná. 
 
3.5 Informace o projektu OPVK “Rozvoj vědeckých kapacit”: 
Na přelomu května/června byla odeslána první monitorovací zpráva o projektu a po 
drobných opravách schválena MŠMT. M Engliš děkuje K Hasíkovi a J Hajíčkové za 
zpracování. 
V červnu proběhla letní škola dynamických systémů, druhá letní škola z dynamických 
systémů se bude konat v září v hotelu Davidův Mlýn, další následující letní škola 
z dynamických systémů předběžně bude až v září 2013. 
Bude se aktualizovat seznam konferencí kterých je možno se zúčastnit v rámci projektu 
(je nutno o to žádat jako o podstatnou změnu) – M. Engliš prosí členy týmu o 
součinnost. 
 
3.6 Kontrola doktorského studia v MÚ: 
Dne 23. 7. 2012 proběhla prezenční návštěva kontrolní skupiny Akreditační komise za 
účelem hodnocení doktorkého studia na MÚ, definitivní výsledek bude patrně znám až 
po zasedání AK koncem roku 2012. 
 
3.7 Hodnocení doktorských studentů: 
Na školitele byla emailem zaslána žádost o informace k hodnocení doktorských 
studentů. Termín: do 17. 9. 2012, zaslat M. Englišovi. 
 
 
4. Oddělení geometrie a matematické fyziky: 
Kopf 
 
4.1 Výběrové řízení na místo odborého asistenta: 



Vznesl námitku k vypsání výběrového řízení na místo odborného asistenta pro Oddělení 
geometrie a matematické fyziky. Vypsání konkurzu nebylo s vedoucím oddělení 
konzultováno. Ředitel se za toto nedorozumění omluvil. Výběrové řízení na dvě místa 
odborných asistentů (po jednom na Oddělení reálné analýzy a dynamických systému a 
Oddělení geometrie a matematické fyziky) bylo vypsáno aktuálně v polovině června z 
důvodů nemožnosti sestavit rozvrhové akce se stávajícím počtem pracovníků. Do 
konkurzu se přihlásili dva uchazeči (J. Dvořáková a P. Vojčák). Oba uchazeči byli 
přijati od 1. 9. 2012 na dobu určitou (2 roky), převážně na pedagogickou činnost. 
 
 
5. Oddělení aplikované matematiky: 
Melecký 
 
5.1 Informace o průběhu řešení projektu OPVK: 
Podal informaci o průběhu řešení projektu OPVK “Inovace bakalářských studijních 
oborů zaměřených na spolupráci s praxí”. Byla schválena 4. monitorovací zpráva, 
projekt vstupuje do posledního roku řešení, ukončen bude 30. 9. 2013. Ředitel apeluje 
na šetření finančních prostředků. 
 
 
6. Studijní záležitosti a ekonomické záležitosti: 
Šindlerová 
 
6.1 Zápisy studentů: 
Ve dnech 3. a 4. 9. 2012 proběhly zápisy uchazečů z 1. kola přijímacího řízení do 1. 
ročníku studia.. Zapsalo se 45 uchazečů (3 OM, 8 AMKS, 18 MME, 9 NavAM), 5 
uchazečů požádalo o náhradní zápis. 
 
6.2 Prospěchová stipenda: 
Podmínky pro přiznání prospěchových stipendií splňuje cca 5 studentů, přesný počet 
bude znám po ukončení kontroly studia. Seznam studentů s nárokem na přiznání 
prospěchového stipendia bude zveřejněn na vebových stránkách ústavu. 
 
6.3 Podmínky pro přijetí: 
Na říjnové zasedání Akademického senátu SU budou předloženy Podmínky pro přijetí 
pro akad. rok 2013/14. Podmínky pro přijetí budou stejné jako v minulém roce. 
 
6.4 Směrnice rektora č. 9/2012: 
Informovala KŘ o některých nejasnostech týkajících se Směrnice rektora č. 9/2012 o 
zadávání veřejných zakázek na Slezské univerzitě v Opavě. Matematický ústav je 
schopen sledovat pouze finanční objemy v MÚ. V případě nejasnosti bude vznesen 
dotaz na kvestora. 
 
6.5 Zahraniční cesty: 
Při organizování zahraničních cest (zejména studentů, ale přiměřeně i ostatních 
pracovníků) je nutno vyřizovat všechny náležitosti (včetně letenek) alespoň měsíc před 
zahájením cesty.  
 
 
 



7. Různé: 
Marvan 
 
Podal informaci o tom, že v červnu byl J. Víchou na dotaz z MŠMT potvrzen předběžný 
zájem o řešení projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0186, Inovace studijních programů Slezské 
univerzity se zaměřením na mezioborovou spolupráci, jehož spoluřešiteli jsou ÚCJ a ÚI 
a který se v současné době stále nachází v zásobníku projektů. Kolegiu ředitele se 
projekt v současné situaci jeví jako velmi rizikový. 
 
 
 
Termín říjnového zasedání KR bude dojednán elektronicky 
 
 
 
Zapsala: Jiřina Böhmová 


