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Zápis 
 

Přítomni: J. Böhmová, Z. Kočan, M. Málek, M. Marvan, J. Melecký, J. Smítal, J. Šindlerová, 
M. Štefánková. 
Omluveni: V. Averbuch, Engliš. 
 
Program:  
  1. Kontrola zápisu. 
  2. Informace z Kolegia rektora. 
  3. Věda a zahraniční styky. 
  4. Studijní záležitosti. 
  5. Geometrie a globální analýza. 
  6. Studijní a ekonomické záležitosti. 
 
1. Kontrola zápisu: 
Smítal 
 
1.1 Dlouhodobý záměr: 
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a 
další tvůrčí činnosti pro období 2016 – 2020 se dále dle instrukcí pror. Töröka 
dopracovává. Dnes bude odeslán na rektorátní oddělení pro rozvoj. Kolegium ředitele s 
materiálem souhlasí. Vědecká rada Matematického ústavu bude materiál projednávat na 
svém zasedání dne 5. 10. 2015. 
Ředitel děkuje všem, kteří se na tvorbě material podíleli, zvlášť pak M. Englišovi, 
A. Ryšavému a O. Stolínovi. 
 
1.2 Zveřejňování závěrečných prací: 
Situace týkající se způsobu nakládání se závěrečnými pracemi obsahujícími citlivé údaje 
byla ve spolupráci s pror. Gongolem dořešena. 
 
 
2. Informace z Kolegia rektora: 
Smítal 
 
2.1 Projekty: 
Podal informace o připravovaných projektech (IP, Centralizované rozvojové projekty, EU 
projekty). 
Zvažuje se zapojení do projektu, který se týká systému standardizovaného testování na VŠ. 
Podstatou projektu je na každé VŠ stanovit a proškolit tým v oblasti systému 
standardizovaného testování, který bude následně školit další pedagogy s cílem zavádění 
tohoto systému do výuky. 
Matematický ústav o zapojení se do tohoto projektu neuvažuje, 
 
 



2.2 Aktualizace databáze REDOP: 
Za Matematický ústav jsou všechny údaje doplněny. 
 
2.3 Bee Partner: 
Vzhledem k nutnosti zkumulovat malé projekty do jednoho celouniverzitního projektu, 
bylo rozhodnuto oslovit společnost Bee Partner, která nabídla zpracování projektu za 
paušální měsíční platbu 80 tis. Kč. 
 
2.4 IGS: 
Návrh priorit IGS pro příští rok byl rozeslán na součásti. Děkan Stavárek navrhl u priority 
A1 zvýšit věkovou hranici na 33 let. Na základě vyjádření vedoucích součástí (ředitel MÚ 
k posunutí věkové hranice zaujal záporné stanovisko) rozhodl rektor o posunutí věkové 
hranice na 33 let.  
 
2.5 Mzdový předpis: 
V souvislosti s podáváním projektů GA ČR zmínil prof. Smítal velký hendikep SU v 
neexistenci osobního ohodnocení (výkonnostní odměnu nelze vykazovat) a doporučil, aby 
problém byl řešen spolu s připravovanými změnami mzdového předpisu. Rektor uvedl, že 
tento problém vnímá, nicméně není možné, aby vedle výkonnostní odměny bylo stanoveno 
i osobní ohodnocení.  
 
  
3. Věda a zahraniční styky: 
 Engliš ( v zast. Smítal) 
 
3.1 Zasedání Vědecké rady MÚ: 
Dne 5. 10. 2015 proběhne 33. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě. Na 
programu bude především habilitační řízení RNDr. Karla Hasíka, Ph.D., projednání 
Dlouhodobého záměru MÚ na roky 2016- 2020 a  aktualizace DZ na rok 2016.  
 
3.2 Doktorské řízení: 
Mgr. Jiří Jahn podal dne 15. 7. dizertační práci z oboru Matematická analýza a přihlásil se 
ke státní doktorské zkoušce. Připravuje se doktorské řízení, které by mělo proběhnout do 
konce roku 2015. Školitelem je M. Engliš. 
 
3.3 Výjezdní zasedání řešitelů vědeckých projektů: 
Ve dnech 19. – 21. 11. proběhne výjezdní zasedání řešitelů vědeckých projektů. Hotel 
Figura, Praděd. Do konce týdne bude rozeslána pozvánka. 
 
3.4 Kontrola GA ČR: 
Od 21. 9. 2015 bude probíhat na SU kontrola projektů GA ČR za rok 2014. Za MÚ se týká 
projektů GA ČR M. Engliše a M. Štefánkové. 
 
3.5 Projekty IP: 
Projekt institucionálního programu, který za MÚ podal M. Málek byl přijat (se zkráceným 
rozpočtem 880 tis. Kč na 3 roky). 
Na roky 2016-2018 se připravuje interní soutěž ISIP. Pro MÚ přiděleno 56 tis. Kč. Do 
celounivrzitní komise ISIP bude jmenován M. Málek, který bude zároveň předsedou 
ústavní komise. Další dva členové ústavní komise budou osloveni. 
 



3.6 Projekty OPVVV: 
Za MÚ se připravují dva projekty (K. Hasík ve spolupráci s M. Englišem – věda 
a O. Stolín ve spolupráci s J. Meleckým – praxe studentů). Nejistý je projekt “kompozitní 
fakulty”, kde je za MÚ kontaktní osobou O. Stolín. 
 
 
4. Studijní záležitosti: 
Kočan 
 
4.1 Zápisy studenůt ke studiu: 
Probíhají zápisy studentů do zimního semestru. V případě zápisu 1-3 studentů na předmět 
bude řešeno se studenty i vyučujícími individuálně.  
 
 
5. Geometrie a globální analýza: 
Marvan 
 
5.1 Workshop: 
Informoval o přípravách mezinárodního workshopu “Workshop on Integrable Nonlinear 
Equations”, který se koná 18.–24. října 2015 v Mikulově. Přihlášeno je 36 účastníků (7 z 
ČR, 9 z Itálie, 6 z Ruska, 3 z Polska, 3 z Velké Británie, 2 z Německa, 2 z Norska a po 
jednom účatníkovi z Francie, Holandska a Ukrajiny). 
  
 
6. Studijní a ekonomické záležitosti: 
Šindlerová 
 
6.1 Přijímací řízení - shrnutí: 
Informovala o průběžném vývoji stavu zapsaných studentů do akademického roku 
2015/16. Probíhají ještě náhradní termíny příjímacích zkoušek i náhradní termíny zápisu ke 
studiu. Stav k dnešnímu dni: do 1. ročníku je zapsaných 54 studentů (cca 7 ještě v 
náhradním termínu).  
Zapsaní studenti do vyšších ročníků: OM – 5, AM – 3, AMKS – 7, MME – 8, 
MA   1, nAM – 6, nMA – 1. 
 
6.2 Promoce a imatrikulace: 
Promoce dvou studentek ze srpnového termínu státnic proběhne v červnu 2016, 
Imatrikulace studentů 1. ročníku je stanovena na 19. 10. 2015. Podrobnosti budou vyřešeny 
do konce září. 
 
6.3 Následná kontrola: 
Provedla následnou kontrolu účetních dokladů za rok 2014. Nebyly shledány žádné 
nedostatky. Ředitel J. Šindlerové poděkoval 
 
 
Termín dalšího Kolegia ředitele bude dojednán elektronicky. 
 
 
 
Zapsala: Jiřina Böhmová 


