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Zápis

Přítomni: J. Böhmová, L. Klapka, M. Marvan, J. Smítal, K. Smítalová, J. Sýkora,
J. Šindlerová

Program: 1. Kontrola zápisu
2. Informace ředitele
3. Informace z Kolegia rektora
4. Studijní záležitosti
5. Věda a výzkum
6. Aplikovaná matematika
7. Finance
8. Různé

1. Kontrola zápisu

Doc. Klapka

K bodu 6.3
Do Interní grantové soutěže SU byly podány 4 projekty.

K bodu 6.5
Informoval o semináři k 6. rámcovému programu pro výzkum a technologický vývoj EU,
kterého se dne 4. 12. 2002 zúčastnil v Brně. Zapojení Matematického ústavu se nejeví jako
perspektivní.

2. Informace ředitele
Prof. Smítal

2.1 Akreditační komise ČR schválila na svém zasedání ve dnech 5.-6. 11. 2002 rozšíření
studijního programu Matematika o bakalářský studiní obor Obecná matematika a o
navazující magisterské studijní obory: Učitelství matematiky pro střední školy, Matematická
analýza, Geometrie, Matematická fyzika (u všech uvedených magisterských oborů bylo
schváleno i právo konání státních rigorózních zkoušek)

2.2. Ze tří projektů GAČR podaných pracovníky Matematického ústavu byl úspěšný
pouze jeden - Dynamické systémy II, řešitel: prof. Smítal. Je potřeba vyžádat oponentské
posudky na oba neúspěšné projekty (Marvan, Kopf) a zvážit případně podání post-doc
grantu dr. Sergyeyeva.

2.3  Platnost Výzkumných záměrů je prodloužena o jeden rok (t.j. do konce roku 2004) s
možným finančním navýšením o 10%.

3. Informace z KR
Doc. Marvan

- Rektor požádal o dodání podnětů k tvorbě aktualizace DZ SU. Matematický ústav
materiál dodá nejpozději do10. 12. 2002.
- Rektor požádal Matematický ústav o informaci, zda jsou na MÚ zaměstnáni někteří
pedagogové, kteří byli přijati do pracovního poměru bez výběrového řízení. Termín. 31. 12.
2002.

Prof. Smítal poděkoval doc. Marvanovi za zastupování na jednání KR.



4. Studijní záležitosti
Doc. Smítalová

4.1 Vzhledem ke schválení rozšíření akreditace studijního programu Matematika o nové
studijní obory, je nutno předložit ke schválení Akademickému senátu SU nové Podmínky
pro přijetí. Tento materiál bude prostřednictvím rektora předložen AS SU na jeho zasedání
dne 17. 12. 2002. Pokud se senát k materiálu vyjádří kladně, mohou si uchazeči podávat
přihlášky na nové obory již v 1. kole přijímacího řízení.

4.2 Uchazeč ke studiu matematiky, který pochází z Uzbekistánu již zaslal své studijní
materiály. Další postup bude probíhat v souladu s podmínkami pro přijímaní cizinců ke
studiu.

5. Věda a výzkum
Doc. Klapka

5.1 Požádal vedoucí oddělení o zaslání údajů k Výroční zprávě o činnosti za rok 2002.
Vedoucí oddělení byli podrobně informováni e-mailem. Termín: 15. 1. 2003.

V jednání jsou ještě návrhy na členy oborových a podoborových komisí  GA ČR. Termín:
11.12. 2002.

6. Aplikovaná matematika
Ing. Sýkora

Informoval o jednáních, která vedl na mezinárodní konferenci o krizovém řízení.

7. Finance
Ing. Šindlerová

Podala předběžnou informaci o výši základní dotace pro příští rok.

8. Různé
Doc.Marvan

8.1 Paní Malíčková pracuje na konečném znění Knihovního řádu, který je nutnou součástí
k  přihlášení knihovny MÚ na Ministerstvo kultury.

Prof. Smítal

8.2 Dr. Artur Sergyeyev obdrží na jednání vedení SU dne 10. 12. 2002 Cenu rektora za
rok 2002.

8.3 Dr. Martin Snethlage požádal o rozvázání pracovního poměru dohodou ke dni 31. 12.
2002. Rektor SU žádosti vyhověl.

Příští Kolegium ředitele se bude konat 13. 1. 2003 v 10.30 hod. v pracovně prof. Smítala.

Zapsala: Jiřina Böhmová


