
Slezská univerzita v Opavě 
Matematický ústav v Opavě 
 
 
 

KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU 
124. zasedání dne 12. 3. 2013 

Zápis 
 
 

Přítomni: J. Böhmová, M. Engliš, Z. Kočan, T. Kopf, M. Marvan, J. Melecký, J. Smítal, 
J. Šindlerová, M. Štefánková. 
Omluveni: V. Averbuch. 
 
 
Program:  
  1. Kontrola zápisu. 
  2. Informace z KR. 
  3. Věda a výzkum. 
  4. Výpočetní technika. 
  5. Studijní a ekonomické záležitosti. 
 
 
 
1. Kontrola zápisu: 
Smítal 
 
1.1 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 znovu 
apeluje na vyučující, aby se snažili vytipovat kvalitní práce svých studentů a zvážili přihlášení 
do soutěže. Jisté je nyní přihlášení nejméně jedné soutěžní práce (J. Doleželová).  
Organizační výbor soutěže: 
Doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D. – předsedkyně, 
prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc., 
doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D., 
Jiřina Bohmová, 
Mgr. Aleš Ryšavý - web stránky, technická podpora. 
 
1.2 Fakulta roku: 
Matematický ústav obhájil první místo v soutěži Fakulta roku va matematice, fyzice a získal 
tento titul i  za akademický rok 2012/2013 v matematice, fyzice. Soutěž vyhlašuje Česká 
studentská unie. 
 
 
2. Informace z KR: 
Smítal 
 



2.1 Návrh novely vysokoškolského zákona: 
Informoval o aktuálně platné verzi novely vysokoškolského zákona. Ke změnám došlo 
mimo jiné v oblasti profesorských řízení (měla by probíhat jako doposud) a v navrhovaném 
hodnocení kvality VŠ (mělo by být posuzováno podle studijních pragramů). 
Matematický ústav se aktuálně zaměří na zvyšování kvality navazujícího studijního 
programu Matematika. Ředitel ustanovil neoficiální skupinu odborníků pod vedením Z. 
Kočana (K. Smítalová, M. Štefánková), která by měla zmapovat případné problémy 
nejenom v oblasti navazujícího studia a navrhnout opatření vedoucí ke zvýšení úrovně 
znalostí studentů.  
Příjímací zkoušky k navazujícímu studiu nebudou ředitelem paušálně promíjeny, uchazeči 
budou absolvovat ústní příjímací zkoušku. 
 
2.2 Rozpočet SU na rok 2013: 
Dne 12. 3. proběhla porada vedoucích součástí k rozpočtu SU na rok 2013.  
Matematický ústav bude financovat částkou 200 tis. Kč “Publikační fond SU”, částkou 370 
tis. Kč přispěje na nákup elektronických zdrojů, cca 280 tis. Kč  je příspěvek MÚ na chod 
Univerzitní knihovny. Rozpočet rektorátu byl připomínkován, další schůzka k rozpočtu 
proběhne 19. 3. 2013. 
 
 
3. Věda a výzkum: 
Engliš 
 
3.1 Habilitační řízení: 
Dne 20. 2. 2013 proběhlo na zasedání VR MÚ úspěšně habilitační řízení RNDr. Michala 
Málka, Ph.D. Rektor jmenoval dr. Málka docentem pro obor Matematika – Matematická 
analýza s účinností od 1. 3. 2013.  
 
3.2 Specifický výzkum: 
Za Matematický ústav bylo podáno 5 projektů SGS (3 pokračující, 2 nové). 12. 3. 2013 se 
sejde grantová komise Matematického ústavu, aby posoudila žádosti a doporučila k 
financování. Matematický ústav (v případě nedostaku finančních prostředků na specifický 
výzkum) projekty doporučené k řešení dofinancuje. 
 
3.3 Výjezdní seminář: 
Výjezdní seminář řešitelů vědeckých projektů v Matematickém ústavu se bude konat 2. – 4. 
5. 2013 v hotelu Figura. 
 
3.4 Informace o projektu OPVK “Rozvoj vědeckých kapacit”: 
 Informoval o průběhu řešení projektu OPVK “Rozvoj vědeckých kapacit”. Pracovníci 
projektu budou informovat o práci na projektu OPVK na výjezdním semináři řešitelů 
vědeckých projektů. 
 
3.5 Projekty GA ČR: 
 Rektorátní termín pro podávání návrhů na projekty GA ČR je 11. duben 2013. 
 
 
4. Výpočetní technika: 



Marvan 
 
4.1 Informace o tiskovém auditu: 
Informoval o tiskovém auditu SU, kterého se zúčastnil 8. 3. 2013. Matematický ústav 
považuje současnou situaci v oblasti tisku  a kopírování za vyhovující a nebude participovat 
na případnem pronájmu tiskáren. 
 
 
5. Studijní a ekonomické záležitosti: 
Šindlerová 
 
5.1 Informace o konání II. kola příjímacího řízení: 
Do 19. 3. 2013 musí být do AS SU zaslána informace o konání II. kola příjímacího řízení 
na matematické obory. Aktualizace studijních programů Matematika bude projednávána v 
AS SU v květnu. Do konce března by měly být podány návrhy na aktualizaci v rámci MÚ. 
Zodpovídá Z. Kočan. 
 
5.2 Hospodaření MÚ v roce 2012: 
Informovala o výsledcích hospodaření Matematického ústavu v roce 2012. Kolegium 
ředitele souhlasí, aby zisk ve výši 55 tis. Kč  a částka 1 310 tis Kč (z příspěvku na vzdělávací 
činnost) byly převedeny do Fondu provozních prostředků. 
 
 
Termín dalšího zasedání KR bude dojednán elektronicky. 
 
 
 
Zapsala: Jiřina Böhmová 


