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KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU 
123. zasedání dne 9. 1. 2013 

Zápis 
 
 

Přítomni: J. Böhmová, Z. Kočan, T. Kopf, M. Marvan, J. Melecký, J. Smítal, 
J. Šindlerová, M. Štefánková. 
Omluveni: V. Averbuch, M. Engliš. 
 
 
Program:  
  1. Kontrola zápisu. 
  2. Informace ředitele. 
  3. Informace z KR. 
  4. Věda a výzkum. 
  5. Výpočetní technika. 
  6. Aplikovaná matematika. 
  7. Studijní a ekonomické záležitosti. 
 
 
 
1. Kontrola zápisu: 
Smítal 
2.1 Hodnocení doktorského studia: 
Akreditační komise na svém prosincovém zasedání projednávala zprávu 
o hodnocení doktorského studia v Matematickém ústavu v Opavě. Informace je 
zveřejněna v Zápise z jednání AK  a v dokumentu Závěrečná zpráva AK: 
http://www.akreditacnikomise.cz/attachments/article/429/zapis_ak_05_2012  
(str. 42–43).  
http://www.akreditacnikomise.cz/attachments/article/434/DSP_%20SLU_MÚ_ZZ.p
df 
Akreditace obou doktorských studijních oborů je prodloužena na maximální 
možnou dobu – do 31. 12. 2020. 
 
1.2 Obsazení výuky: 
Nová pravidla pro obsazování výuky projednána na říjnovém KŘ budou v platnosti 
od akademického roku 2013/2014. 
 
1.3 SVOČ 2013: 
Závěrečné kolo soutěže vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti v matematice 



a informatice SVOČ 2013 proběhne v Opavě ve dnech 21.–23. 5. 2013. Ředitel 
apeluje na vyučující, aby se snažili vytipovat kvalitní práce svých studentů a zvážili 
přihlášení do soutěže. 
 
 
 
 
2. Informace ředitele: 
Smítal 
 
2.1 Doktorské řízení: 
Dne 18. 12. 2012 proběhla v Matematickém ústavu dvě doktorská řízení 
s kladným výsledkem. Akademický titul Ph.D. byl přiznán RNDr. Lence Rucké 
(školitel: J. Smítal) a Mgr. Tomáši Konderlovi (školitel: V. I. Averbuch). 
 
2.2 Výroční zpráva o činnosti za rok 2012: 
Ředitel žádá vedoucí oddělení GMF a AM a dále M. Engliše, J. Kopfovou a P. 
Kordulovou o dodání chybějících údajů pro zpracování výroční zprávy o činosti 
za rok 2012. Termín: 15. 1. 2013. 
 
2.3 Fakulta roku: 
Matematický ústav obdržel v prosinci informaci o tom, že se umístil na prvním 
místě v soutěži Fakulta roku 2011/2012 v matematice, fyzice. Soutěž vyhlašuje 
Česká studentská unie. 
 
 
3. Informace z KR: 
Smítal 
 
3.1 Veletrh Gaudeamus: 
Veletrhu Gaudeamus (Praha, 24.–25. 1. 2013) se za MÚ zúčastní A. Tesárek. P. 
Adámková zašle na rektorát podklady do 22. 1. 2013. 
 
 
4. Věda a výzkum: 
Engliš (v zast. Smítal) 
 
4.1 Termíny závěrečných a dílčích zpráv: 
Informoval o interních termínech odevzdávání závěrečných a dílčích zpráv: 
GA ČR (dílčí zprávy) – 17. 1. 2013, 
SGS (závěrečné i dílčí zprávy) – 10. 1. 2013, 
MSK (dílčí zprávy) – 18. 1. 2013. 
 
4.2 Informace o RIV bodech: 
Slezská univerzita získala 3052 = 0.093% ze všech udělených RIV bodů, oproti 
loňským 2922 = 0.098% bodům. Znamená to tedy asi 5% relativní pokles. 



 
4.3 Specifický výzkum: 
Termín pro podání žádostí o pokračování projektů SGS a o nové projekty SGS je  
28. 2. 2013. Dle současných informací je možno počítat cca se stejným objemem 
finančních prostředků jako v loňském roce (případně nižším). MÚ zváží 
spoluúčast při případném dofinancování. 
 
4.4 Informace o projektu OPVK “Rozvoj vědeckých kapacit”: 
 Informoval o průběhu řešení projektu OPVK “Rozvoj vědeckých kapacit”. Žádá 
pracovníky o pečlivé vyplňování cestovních zpráv (nechtěně mylně uvedené údaje 
mohou vést k neuznaným nákladům. 
Od ledna 2013 opět nastoupil do pracovního poměru prof. Trofimchuk. 
 
 
5. Výpočetní technika: 
Marvan 
 
5.1 Informace o pořízení 3d tiskárny: 
Inventář LVT byl rozšířen o 3d tiskárnu. Používá se v praktiku z matematiky 
a VT, je k dispozici pro závěrečné práce. 
 
 
6. Aplikovaná matematika: 
Melecký 
 
6.1 Informace o projektu OP VK “Inovace bakalářských studijních oborů se 
zaměřením na spolupráci s praxí”: 
Podal informaci o průběhu řešení projektu OP VK Inovace bakalářských studijních 
oborů se zaměřením na spolupráci s praxí. V prosinci byla odeslána 5. monitorovací 
zpráva, plánované ukončení projektu je 30. 9. 2013. Pravděpodobná úspora 
finančních prostředků bude cca 400 tis. Kč. 
 
6.2 Doplnění komise pro státní závěrečné zkoušky: 
Matematický ústav oficiálně osloví vedení Institutu ochrany obyvatelstva 
v Bohdanči s prosbou o návrh člena komise pro státní závěrečné zkoušky 
bakalářského studijního oboru AMKS. 
 
 
7. Studijní záležitosti  a ekonomické záležitosti:  
Šindlerová 
 
7.1 Infomace o hospodaření MÚ v roce 2012: 
Informovala o předběžném odhadu výsledků hospodaření Matematického ústavu 
v roce 2012. 
 
7.2 Prospěchová stipendia: 



Na konci zkouškového období po zimním semestru 2012/13 bude provedena 
kontrola prospěchu studentů, kterým bylo přiznáno prospěchové stipendium. 
 
 
 
Termín dalšího zasedání KR bude dojednán elektronicky. 
 
 
 
Zapsala: Jiřina Böhmová 


