
Slezská univerzita v Opavě 
Matematický ústav v Opavě 
 

KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU 
131. zasedání dne 4. 9. 2014 

Zápis 
 

Přítomni:  J. Böhmová, Z. Kočan, T. Kopf, M. Málek, J. Melecký, J. Smítal, J. Šindlerová, M. 
Štefánková. 
Omluveni: V. Averbuch, M. Engliš. 
 
 
Program:  
  1. Kontrola zápisu. 
  2. Informace z KR. 
  3. Informace ředitele. 
  4. Věda a zahraniční styky. 
  5. Studijní záležitosti. 
  6. Výpočetní technika. 
  7. Studijní a ekonomické záležitosti. 
  8. Různé. 
 
 
1. Kontrola zápisu: 
Smítal 
 
1.1 Podmínky pro přijetí ke studiu v akad. roce 2015/16: 
Upravené podmínky pro přijetí pro akademický rok 2015/16 byly Akademickým senátem 
SU schváleny. 
 
1.2 Žádosti o prodloužení platnosti akreditace: 
Žádost o prodloužení platnosti akreditace bakalářského studijního oboru Obecná 
matematika byla Akreditační komisí schválena a platnost prodloužena do 31. 12. 2022.  
Akreditační materiál k oboru AMKS byl postoupen k vyjádření pracovní skupině pro 
bezpečnostní obory. 
 
1.3 Impakt fond: 
Do Impakt fondu SU zatím přispěl Matematický ústav částkou 200 tis. Kč, do konce roku 
může vyčerpat ještě 140 tis. Kč. 
 
 
 2. Informace z KR: 
Smítal 
 
Informoval o některých bodech jednání Kolegia rektora ze dne 2. 9. 2014. 
 
 
 
 



3. Informace ředitele: 
Smítal 
 
3.1 Akademický den: 
Slavnostní zahájení akademického roku 2014/15 (Akademický den) se uskuteční dne 30. 9. 
2014 od 10.00 hod. v bývalém kostele sv. Václava na Pekařské ul. v Opavě. Organizaci 
zajišťuje Matematický ústav. Ředitel děkuje J. Böhmové a všem pracovníkům, kteří se na 
organizaci podílejí. Zároveň připomíná všem akademickým pracovníkům, kteří v době 
konání Akademického dne nebudou mít výuku, že je jejich účast na slavnostním zasedání 
velmi žádoucí. 
 
3.2 Výpověď z pracovního poměru: 
Ke dni 31. 8. 2014 podal doc. Kopf výpověď z pracovního poměru. V rámci dvouměsíční 
vypovědní lhůty bude čerpat řádnou dovolenou. Ředitel doc. Kopfovi poděkoval za práci, 
kterou v Matematickém ústavu vykonal. 
V souvislosti s odchodem T. Kopfa byly řešeny personální změny ve státnicových komisích 
a pedagogické záležitosti včetně vedení diplomových prací. V komisích pro státní závěrečné 
zkoušky oborů Obecná matematika a Aplikovaná matematika by T. Kopfa měl nahradit 
Z. Kočan (bude předloženo VR MÚ), výukové záležitosti byly vyřešeny v rámci stávajících 
pedagogů MÚ. Vedení diplomových prací (3 studenti) bude řešit garant navazujícícho 
magisterského studijního oboru Aplikovaná matematika. 
 
 
4. Věda a zahraniční styky: 
Smítal (podklady dodal Engliš) 
 
4.1 Podávání projektů: 
Je možno podávat žádosti o projekty programu AKTION (spolupráce s Rakouskem). 
Rektorátní termín je 8. 9. 2014. Dále je možno podávat žádosti o postdoktorská stipendia 
do Austrálie. Rektorátní termín je 10. 10. 2014.  
 
4.2 Aktualizace Dlouhodobého záměru MÚ pro rok 2015: 
Kolegium ředitele projednalo aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a výzkumné 
činnosti MÚ na rok 2015. Bude předloženo Vědecké radě MÚ.  
 
4.3 IGS SU: 
Dne 31. 12. 2014 končí členství v Radě IGS SU doc. Marvanovi. M.Marvan souhlasí s 
prodloužením členství, bude nutno projednat ve VR MÚ. 
 
4.4 Vědecká rada MÚ: 
Dne 22. 9. 2014 proběhne 31. zasedání Vědecké rady MÚ. Na programu bude především 
projednání návrhu na udělení dr. h. c. pro prof. A. N. Sharkovskeho, aktualizace 
Dlouhodobého záměru MÚ na rok 2015, personální změny ve státnicových komisích, 
prodloužení členství v radě IGS SU.  
 
4.7 Informace o projektu OPVK (řešitel M. Engliš): 
Ve dnech 15. – 17. 5. 2014 proběhlo na výjezdním zasedání v Horní Běčvě opět průběžné 
hodnocení projektu. Závěry byly členům týmu rozeslány. Navzdory legislativně-
administrativním obtížím se podařilo v termínu úspěšně realizovat výběrové řízení na 
výpočetní techniku, Ve výběrovém řízení na tiskařské práce došlo (mimo MÚ) k 



pochybení, následkem kterého hrozí neuznané náklady ve výši 8 000 Kč (momentálně ve 
stavu odvolání, řeší rektorátní oddělení). 
V týdnu od 8. do 12. 9. 2014 proběhnou podle plánu obě letní školy (dynamické systémy i 
integrabilní systémy).  
Stále zbývá cca 400 tis. Kč na případné výjezdy na konference v zemích EU. Zájemci 
mohou řešit s K. Hasíkem. 
. 
 
 
5. Studijní  záležitosti: 
Kočan 
 
5.1 Zápisy studentů: 
V těchto dnech probíhají zápisy studentů do ročníků. Z 1. kola přijímacího řízení se 
zapsalo 42 studentů, 5 požádalo o náhradní termín zápisu (MME – 14, AM – 7, AMKS – 
11, OM – 8, nAM-1, nMA-1). 
 
5.2 Rozvrh na zimní semestr: 
Rozvrh na zimní semestr je úspěšně sestaven a již uveřejněn na webových stránkách 
ústavu (budou pravděpodobně jen drobné změny související se zápisy studentů). Ředitel 
děkuje Z. Kočanovi za vynaložené úsilí při sestavování rozvrhu a všem vyučujícím, kteří 
souhlasili s vyšším výukovým úvazkem. 
 
5.3 Promoce: 
Promoce a imatrikulace studentů studijního program Matematika proběhnou v pátek 
24. 10. 2014 od 10.00 hodin. 
 
 
6. Výpočetní technika: 
Málek 
 
6.1 Výběrové řízení na výpočetní techniku: 
Proběhlo výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky, v rámci tohoto řízení bude mimo 
jiné nakoupen server MÚ a diskové pole sloužící pro jeho zálohování. 
 
6.2 On line přístupy k časopisům: 
Informoval o nových on line přístupech k některým časopisům, které se podařilo zaplatit z 
projektu OPVK prof. Engliše. Přístupy budou aktivní pouze do konce roku 2014. 
Pracovníci budou informováni. Ředitel M. Málkovi za tuto aktivitu děkuje. 
  
6.3 Pronájem kopírek a tiskáren na MÚ: 
Informoval o aktuálním stavu pronájmu multifunkčních zařízení na MÚ (knihovna, 
místnost 107). Tiskárny jsou zatím v testovacím provozu. Pracovníci budou podrobněji 
informováni e-mailem. 
 
6.4 Počítačová učebna MÚ: 
Byl předložen návrh na inovaci počítačové učebny LVT 1 (v rámci Institucionálního 
rozvojového programu). Návrh byl schválen, požadovaná výše finančních prostředků – 950 
tis. Kč. 
 



 
7. Studijní a ekonomické záležitosti: 
Šindlerová 
 
7.1 Informace o 2. kole příjímacího řízení: 
K dnešnímu dni potvrdilo nástup ke studio 50 uchazečů z 2. kola přijímacího řízení. 
 
7.2 Cestovní příkazy: 
Apeluje na všechny pracovníky, aby cestovní doklady a zprávy byly vyřizovány do 10 dnů od 
skončení služební cesty. Jedná se především o pracovníky vyjíždějící v rámci projektů 
OPVK, kde dochází k velkému prodlení. 
 
7.3 Následná kontrola účetních operací provedených v roce 2014: 
Dne 14. 8. 2014 byla provedena následná kontrola na vybraném vzorku operací ve mzdové 
oblasti (konkrétně se jednalo o vybraný vzorek odměn vyplacených v roce 2013) a v účetní 
oblasti (vybraný vzorek faktur a cestovních příkazů). 
 
8. Různé: 
Smítal 
 
8.1 Pracovnělékařské prohlídky: 
Informoval o auditu pracovnělékařských prohlídek, který proběhl v Matematickém ústavu 
v červenci. 25 pracovníků ústavu nesplnilo povinnost podrobit se pracovnělékařské 
prohlídce. Je potřeba co nejdříve napravit. Podrobné informace jsou k dispozici na 
sekretariátě MÚ.  
 
 
 
Termín dalšího Kolegia ředitele bude dojednán elektronicky. 
 
 
Zapsala: Jiřina Böhmová 


