
Slezská univerzita v Opavě 
Matematický ústav v Opavě 
 

KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU 
129. zasedání dne 11. 2. 2014 

Zápis 
 

Přítomni: V. Averbuch, J. Böhmová, M. Engliš, Z. Kočan, T. Kopf, M. Málek, J. Melecký, J. 
Smítal, J. Šindlerová, M. Štefánková 
 
Program:  
  1. Kontrola zápisu. 
  2. Informace z KR. 
  3. Informace ředitele. 
  4. Věda a zahraniční styky. 
  5. Studijní a ekonomické záležitosti. 
  6. Různé. 
 
 
1. Kontrola zápisu: 
Smítal 
 
1.1 Nákup literatury: 
Seznam doporučené literatury byl rozeslán všem pracovníkům. Postupně se aktualizuje. 
Ředitel děkuje M. Englišovi. 
 
1.2 Informace o projektu OPVK (řešitel J. Melecký): 
Řešení projektu OPVK “Inovace bakalářských studijních oborů ve spolupráci s praxí” bylo 
ukončeno ke dni 19. 9. 2013. Byl schválen závěrečný audit i závěrečná monitorovací 
zpráva. Projekt je již  ze strany MŠMT uzavřen. Ředitel děkuje J. Meleckému, J. Šindlerové 
a celému řídícímu týmu. 
 
1.3 Čerpání dovolené: 
Ředitel MÚ doporučuje čerpat řádnou dovolenou  s ohledem na projekty OPVK (lze čerpat 
pouze 40 resp. 25 dnů za rok). 
Pracovníci, kteří nejsou členy řešitelských týmů projektů OPVK (rešitelé: M. Engliš, K. 
Hasík) by měli co největší část loňské dovolené vyčerpat do konce června 2014 (s ohledem 
na pedagogické, případně provozní povinnosti). 
 
1.5 Podmínky pro přijetí ke studiu v akad. roce 2014/15: 
Podmínky pro přijetí ke studiu na matematické obory pro akad. rok 2014/15 se nemění a 
byly schváleny Akademickým senátem SU. Podmínky pro přijetí pro akademický rok 
2015/16 budou s největší pravděpodobností upraveny v tomto smyslu: “Příjímací zkouška 
bude prominuta všem, kromě uchazečů, kteří už byli v minulosti k bakalářskému studiu 
přijati, ale ještě studium úspěšně nedokončili”. Podrobnosti dořeší Z. Kočan a J. 
Šindlerová. 
 
 
 



 
2. Informace z KR: 
Smítal 
 
2.1 Informace o rozpočtu SU na rok 2014: 
Byla podána předběžná informace o rozpočtu Slezské univerzity na rok 2014. Podrobnosti 
budou řešeny na schůzce vedoucích součástí dne 18. 2. 2014 (za MÚ se zúčastní M. 
Engliš).  
 
2.2 Databáze docentů a profesorů: 
Informoval o propojení české a slovenské databáze docentů a profesorů. V databázi se 
uvádí, které obory jednotliví docenti a profesoři garantují. 
  
 
3. Informace ředitele: 
Smítal 
 
3.1 Fakulta roku 2013: 
Matematický ústav v Opavě se již potřetí za sebou stal Fakultou roku v oboru Matematika, 
fyzika. Ústav titul získal na základě hlasování studentů.  
 
3.2 Studentská anketa: 
V posledním výukovém týdnu zimního semestru proběhla v Matematickém ústavu opět 
Studentská anketa, kde se studenti vyjadřují k výuce matematických předmětů. Ředitel 
obdržel všechny podrobné výsledky a v případě menších problémů, na které studenti 
upozornili, bude individuálně jednat s vyučujícím. Letos se studenti v kolonce “další 
připomínky” vyjádřili  k výuce angličiny a upozornili na určité problémy. Kolegium ředitele 
zváží možnosti řešení. Ředitel děkuje A. Ryšavému za pečlivé zpracování ankety. 
 
3.3 Materiály pro VR: 
Ředitel děkuje za přípravu podkladů pro jednání Vědecké rady MÚ (19. 2.): 
- J. Böhmové, Z. Kočanovi, A. Ryšavému a M. Štefánkové za přípravu materiálů pro 
reakreditaci bakalářského oboru Obecná matematika, 
 - všem pracovníkům, kteří připravovali reakreditační materály pro obor AMKS (garant: T. 
Kopf), 
- J. Šindlerové za vypracování Zprávy o studijní činnosti MÚ za rok 2013, 
- všem pracovníkům, kteří pečlivě četli Zprávu o vědecké činnosti MÚ za rok 2013 a 
připomínkovali nedostatky. 
 
 
4. Věda a zahraniční styky: 
Engliš  
 
4.1 Vědecká rada MÚ: 
Dne 19. 2. 2014 proběhne 30. zasedání Vědecké rady MÚ v Opavě. Hlavními body 
programu jsou projednání výročních zpráv o činnosti MÚ v roce 2013 a žádosti o 
prodloužení platnosti akreditací bakalářských studijních oborů (OM, AMKS).  
 
4.2 Státní doktorská zkouška a obhajoba dizertační práce: 
Dne 19. 2. 2014 od 10.00 hod. se uskuteční státní doktorská zkouška a obhajoba dizertační 



práce Mgr. Petra Blaschkeho (obor: Matematická analýza, školitel: M. Engliš). 
  
4.3 Informace o projektu OPVK (řešitel: M. Engliš): 
Podařilo se kromě plánovaných online předplatných pořídit z projektu ještě další 3.  
Na výjezdním zasedání na Pradědu opět proběhlo hodnocení dosavadního průběhu řešení 
projektu. 
Řídící orgán OPVK stanovil SU sankce za nedodržení podmínek při organizaci 
výběrových řízení; sankce byly vzápětí sníženy (prominuty) o 95%; zbývajicích 5% uhradí 
rektorátní oddělení, které bylo za přípravu VŘ odpovědné. 
 
4.4 IGS, SGS: 
Do soutěže IGS byly za MÚ podány 2 granty (K. Jelšovská, M. Málek). 
Termín podání grantů SGS - do 28.2. 2014 (nové i pokračující žádosti). 
Pro MÚ lze předběžně očekávat dotaci cca 1.297 tis. Kč. 
 
 
5. Studijní a ekonomické záležitosti: 
Šindlerová 
 
5.1 1. kolo příjímacího řízení: 
Informovala o počtu dosud přihlášených uchazečů do 1. kola příjímacího řízení pro 
akademický rok 2014/15.  
 
5.2 Hospodářský výsledek MÚ za rok 2013: 
Hospodaření Matematického ústavu skončilo v roce 2013 ziskem 4 tis. Kč., 1 065 Kč bylo 
převedeno do Fondu provozních prostředků. 
 
5.3 Elektronické provádění objednávek: 
Probíhá testovací provoz elektronického potvrzování objednávek. Na MÚ bude provádět 
ředitel (případně zastupce ředitele) a řešitelé projektů. 
 
 
6. Různé: 
Kopf 
 
6.1 Projekty ISIP: 
Informoval o nepřijetí dvou projektů ISIP (K. Jelšovská, T. Kopf). Zdůvodněním nepřijetí 
bylo vysvětlení, že projekty neodpovídají zadání. Ani po vyžádání posudků oponentů a 
vysvětlení M. Engliše, není řešitelům jasné, v čem projekty neodpovídaly zadání. Nelze se 
tedy pro příště vyvarovat stejné chyby. 
 
 
 
 
Termín dalšího Kolegia ředitele bude dojednán elektronicky. 
 
 
Zapsala: Jiřina Böhmová 


