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Zápis 
 

Přítomni: J. Böhmová, M. Engliš, Z. Kočan, M. Málek, M. Marvan,  J. Smítal, J. Šindlerová. 
Omluven:  V. Averbuch, J. Melecký, M. Štefánková. 
 
Program:  

1. Kontrola zápisu. 
2. Informace ředitele. 

  3. Studijní a ekonomické záležitosti. 
 
1. Kontrola zápisu:  
Engliš 
 
1.1 Střednědobá koncepce vědecké činnosti: 
Střednědobá koncepce vědecké činnosti MÚ na roky 2018–2020 je připravena. Materiál 
bude projednán ve Vědecké radě Matematického ústavu dne 26. 9. 2017. Ředitel děkuje za 
všechny náměty a připomínky. 
 
1.2 Projekty MSK: 
Projekt na pořízení SW pro studenty oboru AMKS je realizován. SW byl dodán, proběhlo 
proškolení odpovědných pracovníků.  
 
1.3 Bezpečnost práce: 
Problém bezpečnosti práce v některých pracovnách pracovníků MÚ (podepření závěsných 
polic, havárie polic na sekretariátu MÚ), se dosud nevyřešil. 
 
1.4 CzechELib: 
M. Málek informoval o průběhu realizace projektu CzechElib. Proběhla fáze hlasování za 
Slezskou univerzitu. Z elektronických zdrojů, o které má zájem Matematický ústav, bude 
přes CzechElib odebírán MathSciNet, časopisy AMS a ve spolupráci s Ústavem fyziky FPF 
časopisy IoP. 
Proběhla diskuse o objednávání časopisů na rok 2018 v tištěné formě. Nebude již objednán 
Journal of Mathematical Analysis and its Applications. Případné další změny budou dále 
diskutovány. 
 
1.5  Evaluace. 
K evaluaci vědecké části Matematického ústavu v Opavě je potřeba vypracovat 
sebehodnotící zprávu. Připraví J. Smítal. 
Zprávu projedná Vědecká rada MÚ na svém zářijovém zasedání. 
 
1.6 Podmínky pro přijetí – doktorský studijní program: 
Byly diskutovány podmínky pro přijetí uchazečů ke studiu v doktorském studijním 
programu P 1102 v angličtině. Bude zveřejněno na www stránkách. 
Zodpovídá M. Málek. 
 



1.7 Operační program: 
Byla vyhlášena výzva operačního programu OPVVV: Mezinárodní mobilita výzkumných 
pracovníků. Matematický ústav bude podání své části projektu připravovat (2 výjezdy na 2 
x 6 měsíců, 1 x příjezd). Bude nutno předjednat s hostitelskými institucemi. 
Zodpovídá: J. Smítal, M. Marvan.  
 
1.8 Zásady vedení kvalifikačních prací: 
Byla vypracována Směrnice ředitele Zásady vedení kvalifikačních prací. Tato směrnice 
bude předložena k projednání Vědecké radě MÚ a poté Radě pro vnitřní hodnocení. 
 
 
2. Informace ředitele: 
Engliš 
 
2.1 Projekty SM Opava: 
Informoval o možnosti zapojení MÚ do projektů Statutárního města Opava. Kromě 
mezinárodní matematické soutěže Náboj budou zváženy ještě další možnosti zapojení. 
 
2.2 Akreditace: 
Podal informaci o celouniverzitních dokumentech, které jsou nezbytné k podání žádostí o 
akreditace studijních programů. Byla diskutována otázka nabízení některých předmětů v 
cizím jazyce. Metodický pokyn k problematice výsledků z učení zatím vydán nebyl.  
Z. Kočan informoval o stavu příprav akreditačních podkladů pro bakalářské (profesní 
a akademické) programy. 
Další informace budou podány na příštím zasedání KŘ. 
 
 
3. Studijní a ekonomické záležitosti: 
Šindlerová 
 
3.1 2. kolo příjímacího řízení: 
Do 2. kola příjímacího řízení na matematické obory bylo podáno 110 zaplacených 
přihlášek.  
 
3.2 Následná kontrola: 
Proběhla následná kontrola účetních dokladů za rok 2016. Nebyly nalezeny žádné 
nedostatky. 
 
3.3 Vyúčtování cestovních příkazů: 
Apeluje na všechny pracovníky, kteří jsou vysláni na služební cestu, aby předložili 
všechny podklady k vyúčtování cesty nejpozději do 10 dnů po návratu. 
 
Zapsala: Jiřina Böhmová 


