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KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU 
122. zasedání dne 23. 10. 2012 

Zápis 
 
 

Přítomni: J. Böhmová, M. Engliš, Z. Kočan, M. Marvan, J. Melecký, J. Smítal, 
J. Šindlerová, M. Štefánková. 
Omluveni: V. Averbuch, T. Kopf. 
 
Program:  
  1. Kontrola zápisu. 
  2. Informace z KR. 
  3. Informace ředitele. 
  4. Věda a výzkum. 
  5. Výpočetní technika. 
  6. Studijní záležitosti. 
  7. Studijní a ekonomické záležitosti. 
  8. Různé. 
 
 
1. Kontrola zápisu: 
Smítal 
 
1.1 Projekt OPVK: 
Projekt OPVK “Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního 
vzdělávání” – zatím nebyly předány žádné bližší informace. 
 
1.2 Hodnocení doktorských studentů: 
Informace k hodnocení doktorských studentů M. Engliš obdržel v termínu. 
Bylo projednáno v oborových komisích.  
 
2. Informace z KR: 
Smítal 
 
2.1 Pracovně právní dokumenty: 
Matematický ústav připomínkoval nově zpracované dohody o provedení práce 
(opět by nebylo možno proplácet cestovné). 
 
2.2 Spisový řád: 
M. Marvan informoval o jednání ke spisovému a skartačnímu řádu, které 



proběhlo na rektorátě dne 17. 10. 2012. 
 
2.3 Kontrola Akreditační komise: 
Slezská univerzita obdržela materiál Akreditační komise týkající se 
závěrečného hodnocení SU. Matematický ústav bere doporučení AK na 
vědomí. 
 
 
3. Informace ředitele: 
Smítal 
 
3.1 Výjezdní zasedání: 
Výjezdní zasedání řešitelů vědeckých projektů se uskuteční ve dnech 22.–24. 
11. 2012 (Hotel Figura, Praděd). 
 
3.2 Akademický den: 
8. října 2012 proběhl na SU Akademický den (při příležitosti zahájení 
akademického roku.) Na programu bylo mj. předání Stříbrné medaile SU prof. 
Averbuchovi a předání docentského diplomu dr. Cieplinskiemu (habilitační 
řízení proběhlo na MÚ). Ředitel apeluje na všechny akademické pracovníky, 
aby se v příštím roce Akademického dne zúčastnili, zvláště pak interní členové 
VR MÚ. 
 
3.3 Imatrikulace a promoce: 
Slavnostní imatrikulace a promoce studentů studijního programu Matematika 
proběhnou dne 26. 10. 2012 od 10.00 hod. Za vedení SU se zúčastní M. 
Engliš, za vedení MÚ J. Smítal a Z. Kočan. 
 
3.4 Obsazení výuky: 
Ředitel navrhuje pro příští akademický rok zefektivnění výuky (např. řešit 
zapsání jednoho studenta do předmětu) a mít k dispozici pro sestavování 
rozvrhu více vyučujících pro obsazení jednoho předmětu (vyučující by měli 
rotovat a neučit několik let jeden předmět). Zodpovídá: Z. Kočan. 
 
3.5 SVOČ 2013: 
Česká matematická společnost požádala MÚ o pořadatelství mezinárodní 
česko-slovenské soutěže vědeckých a odborných prací SVOČ 2013. MÚ 
spolupořadatelství přijal a požádal předsedu JČMF o bližší informace.  
 
 
4. Věda a výzkum: 
Engliš  
 
4.1 Zasedání VR MÚ: 
Dne 2. 10. 2012 se konalo 28. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu 
v Opavě. Habilitační řízení dr. Cieplinskieho proběhlo s kladným výsledkem, 



rektor jmenoval dr. Cieplinskieho docentem s účinností od 8. 10. 2012. 
Všechny předložené materiály byly VR schváleny. 
 
4.2 Interní grantová soutěž SU: 
Byla vyhlášena Interní grantová soutěž (IGS) na rok 2013. Rektorátní termín 
pro odevzdání projektů byl stanoven na 9. 11. 2012, 12.00 hod. 
 
4.3 Dizertační práce: 
Dva studenti doktorského studia Matematické analýzy – Lenka Rucká 
(Obadalová) a Tomáš Konderla – odevzdali v říjnu dizertační práci. Oborová 
komise MA schválila oponenty. Termín  obhajob byl předběžně stanoven na 
první polovinu prosince. 
 
4.4 Informace o projektu OPVK “Rozvoj vědeckých kapacit”: 
Informoval o konání letní školy “Summer School on Geometry of differential  
equations”, která se konala ve dnech 17. – 21. 9. 2012. Děkuje organizátorům 
i garantům letní školy. Apeluje na urychlenou aktualizaci seznamu konferenci 
pro příští rok. Bude projednáno s M. Marvanem. 
 
4.5 Pravidla financování VŠ: 
Stručně informoval o materiálu MŠMT „Návrh znění zásad a pravidel 
financování VVŠ na rok 2013“. 
 
 
5. Výpočetní technika: 
Marvan 
 
5.1 Předplatné časopisů na rok 2013: 
V současné době Matematický ústav dostává nabídky od dodavatelů na 
obnovení předplatného časopisů. Bude postupováno stejně jako v předchozích 
letech. M. Marvan bude koordinovat. 
 
 
6. Studijní záležitosti:  
Kočan 
 
6.1 Garanti předmětů v IS STAG: 
Garanti jednotlivých předmětů garantují obsah předmětu, provádějí případné 
změny v sylabech, jsou odpovědni za výuku daného předmětu, vedou 
vyučující. 
 
 
7. Studijní záležitosti  a ekonomické záležitosti:  
Šindlerová 
 
7.1 Vydávání výkazu o studiu (indexů): 



Indexy již nebudou studentům studijních programů Matematika vydávány. 
 
 
8. Různé: 
Marvan 
 
Informoval o pozvání k účasti na workshopu z neurogeometrie v Telči 
s pokrytím pobytových nákladů cílových osob z evropského projektu AMeGA. 
 
 
Termín listopadového zasedání KR bude dojednán elektronicky 
 
 
 
Zapsala: Jiřina Böhmová 


