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KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU 
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Zápis 
 

Přítomni:  V. Averbuch, J. Böhmová, Z. Kočan, M. Málek, M. Marvan, J. Melecký, J. Smítal, 
J. Šindlerová, M. Štefánková. 
Omluven: M. Engliš. 
 
Program:  
  1. Kontrola zápisu. 
  2. Informace z KR. 
  3. Věda a zahraniční styky. 
  4. Studijní záležitosti. 
  5. Výpočetní technika. 
  6. Oddělení reálné analýzy a dynamických systémů. 
  7. Studijní a ekonomické záležitosti. 
 
1. Kontrola zápisu: 
Smítal 
 
1.1 On line přístupy k časopisům: 
Vzhledem k závazkům, učiněným v projektové žádosti ohledně udržitelnosti projektu, 
bude nutno u online přístupů zmíněných v žádosti, zachovat předplatné i po roce 2014; 
odhadované roční náklady by měly činit cca 60 tis. Kč. Stejně tak je nutno po dobu 
udržitelnosti zachovat obě startovací pozice. 
 
1.2 Žádosti o prodloužení platnosti akreditace: 
Žádost o prodloužení platnosti akreditace bakalářského studijního oboru Aplikovaná 
matematika pro řešení krizových situací byla Akreditační komisí schválena a platnost 
prodloužena do 1. 11. 2020.  
 
1.3 Promoce a imatrikulace: 
Promoce a imatrikulace studentů studijního programu Matematika proběhly v pátek 24. 10. 
2014. Ředitel děkuje všem, kteří se podíleli na úspěšném průběhu. 
 
 
 2. Informace z KR: 
Málek 
 
Informoval o některých bodech jednání Kolegia rektora ze dne 4. 11. 2014 (projekt Kredo; 
Erasmus; zveřejňování závěrečných prací). 
 
Ředitel děkuje M. Málkovi za jeho zastoupení. 
 
3. Věda a zahraniční styky: 
Smítal (podklady dodal Engliš) 



3.1 Doktorské řízení: 
Dne 10. 12. 2014 proběhne doktorské řízení v oboru Matematická analýza. Uchazečem je 
Mgr. Leszek Szala. Doktorské řízení proběhne před oborovou komisí doktorského studia 
Matematické analýzy v Brně, na Ústavu matematiky a statistiky (Kotlářská 2). Školitelkou 
je M. Štefánková. 
  
3.2 Slavnostní zasedání vědeckých rad a akademických senátů: 
Dne 19. 11. proběhne slavnostní zasedání vědeckých rad a akademických senátů SU, na 
němž bude předán čestný doktorát prof. Sharkovskému. Podle počtu potvrzených návratek 
se bude konat v KD Na Rybníčku nebo v aule SU (v případě konání v aule doporučuje 
zvážit vypsání ředitelského volna).  
 
3.3 IGS SU: 
Rektorátní termín pro podávání žádostí o projekty IGS U je stanoven na 10. 11. 2014. 
 
3.4 Oborové hodnotící panely GA ČR: 
Byla vydána výzva k nominacím do oborových hodnotících panelů GA ČR. Termín dodání 
na rektorátní oddělení OVZS je 28. 11. 2014.  
 
3.5 Erasmus: 
Podle nových pravidel programu Erasmus budou všichni vyjíždějící studenti od 1. 1. 2015 
povinni absolvovat online test z angličtiny (popř. možno z jiného světového jazyka, podle 
cílové země). V případě nesložení testu nutno absolvovat kurz dotyčného jazyka.  
 
3.6 Informace o projektu OPVK (řešitel M. Engliš): 
V týdnu od 8. do 12. 9. 2014 proběhly podle plánu obě letní školy (dynamické systémy i 
integrabilní systémy).  
Ve dnech 20. – 22. 11. 2014 proběhne výjezdní zasedání řešitelů vědeckých projektů na 
Pradědu. Součástí zasedání bude opět stručná informace každého člena řešitelského týmu o 
jeho práci na projektu 
Byla odeslána 6. monitorovací zpráva. 
Navzdory zvýšené aktivitě výjezdů na konference patrně dojde při čerpání projektových 
prostředků k úsporám (velmi předběžným odhadem cca 800 tis. Kč.). 
Vzhledem ke změnám v pravidlech programu bude nejspíš nutno do 30. 11. požádat 
MŠMT o smlouvu upravující jeho práva k duševnímu vlastnictví (publikační výstup) 
vytvořenému v rámci projektu. Členové týmu budou proto požádáni o dodání seznamu 
článků, které byly výstupy z projektu. 
 
 
4. Studijní  záležitosti: 
Kočan 
 
4.1 Bakalářská práce II: 
Navrhuje podmínit zapsání předmětu “Bakalářská práce II” získáním zápočtu z přemětu 
“Bakalářská práce I”. Kolegium ředitele s návrhem souhlasí. 
 
  
5. Výpočetní technika: 
Málek 
 



5.1 Projekty ISIP: 
Informoval o podaných projektech v rámci ISIP SU na rok 2015 (2 projekty – M. Málek, 
K. Jelšovská). 
Projekty byly podány na pořízení softwaru pro studenty. 
 
 
6. Oddělení reálné analýzy a dynamických systémů: 
Štefánková 
 
6.1 Závěrečné práce: 
Podala informaci o zadáních závěrečných prací. U bakalářského studia nejsou problémy, 
zadání bakalářských prací jsou u většiny studentů řádně podány. U studentů magisterských 
navazujících oborů je potřeba ještě dořešit. 
 
6.2 SVOČ 2015: 
Závěrečné kolo soutěže SVOČ 2015 (studentská vysokoškolská odborná činnost) v 
matematice a informatice se bude konat ve dnech 27. – 29. 5. 2015 v Bratislavě. 
Pravděpodobně se zúčastní J. Tesarčík (vedoucí: M. Málek). 
 
 
7. Studijní a ekonomické záležitosti: 
Šindlerová 
 
7.1 Statistika příjímacího řízení 2014/15: 
Shrnutí: 
Přijato 249 přihlášek ke studiu (236 bc, 13 nmgr).  
Ke studiu se zapsalo 154 uchazečů. 
Počty studentů k datu 31. 10. 2014: 
202 studentů (včetně dvou studentek programu Erasmus); 176 bc, 3 mgr, 15 nmgr, 
8 doktorských). 
Kategorie B1 – 148 studentů; N1 – 5 studentů; SP2 – 47 studentů; zvláštní studenti – 12. 
 
7.2 Podmínky pro přijetí ke studiu: 
Podmínky pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2015/16 byly zveřejněny. 
  
7.3 Studijní stipendium: 
Provedla kontrolu studijních povinností a uvedla, že v zimním semestru splňují podmínky 
pro přidělení prospěchového stipendia 4 studenti MÚ (V. Pravec, J. Prusová, J. Tesarčík, 
P. Veselá).  
 
7.4 Spořící účet: 
Slezská univerzita obdržela nabídku na zřízení spořícího účtu. Kolegium ředitele tuto 
možnost zvážilo a po diskusi se rozhodlo této nabídky v současné chvíli nevyužít. 
 
 
Termín dalšího Kolegia ředitele bude dojednán elektronicky. 
 
Zapsala: Jiřina Böhmová 


