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Zápis 

 
Přítomni: J. Böhmová, T. Kopf, J. Smítal, K. Smítalová, J. Sýkora, Šindlerová 
Omluven: M. Marvan 
 
Program: 1. Kontrola zápisu 
  2. Informace ředitele 
  3. Studijní záležitosti 
  4. Věda a zahraniční styky 
  5. Aplikovaná matematika 
  6. Ekonomické záležitosti 
  
  
1. Kontrola zápisu  
Bez připomínek. 
 
2. Informace ředitele 
Smítal 
 

2.1  MŠMT poskytne Matematickému ústavu na realizaci VZ MSM 4781305904 
Topologické a analytické metody v teorii dynamických systémů a matematické fyzice v 
roce 2005 finanční prostředky ve výši  7 328 tis. Kč. 
V této souvislosti poděkoval všem, kteří se o tento výsledek zasloužili. 
 

2.2  Informoval, že dne 4. 12. 2004 byl nucen předčasně ukončit kurz Základy 
alternativní medicíny pro studenty studijního oboru AMŘKS, který probíhal blokovým 
způsobem. Důvodem ukončení kurzu byla skutečnost, že externí přednášející se 
odchýlili od původní studijní osnovy. 
 
2.3  Dne 1. prosince 2004 byla zahájena dvě habilitační řízení. Uchazeči jsou: 
RNDr. Roman Hric, Ph.D. z Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici (Matematika-
Matematická analýza) a RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D., odborný asistent MÚ 
(Matematika-Geometrie a globální analýza). 
 
2.4  Studentům doktorského studijního programu Matematika, kteří studují méně než 3 
roky v  prezenční formě studia bude přiznáno mimořádné stipendium ve výši 3 000 Kč. 
  
3. Studiní záležitosti 
Smítalová 
 
3.1  Informovala o jednání s proděkankou Korbelářovou o organizaci Dne otevřených 
dveří na Slezské univerzitě v Opavě (12. 1. 2005). 
 
 



4. Věda a zahraniční styky 
Kopf 
 

4.1 Informoval o nutnosti zabezpečit nasmlouvané výjezdy studentů z projektu 
Erasmus/Sokrates v letním semestru. 
 
5. Aplikovaná matematika 
Sýkora 
 

5.1  Informoval o své účasti na celostátní poradě VŠ, které zabezpečují výuku krizového 
řízení. V souladu se závěry této porady doporučuje, aby byly pro studijní program oboru 
AMŘKS garantovány pouze předměty kreditů "A". Nebude se počítat s tím, že v dalším 
akademickém roce budou zabezpečovány všechny kurzy skupiny kreditů "B" a "C", a to 
převážně z finančních důvodů. Seznam kurzů, které budou realizovány bude znám před 
koncem letního semestru. 
 
5.2  Informoval o možnosti zakoupení počítačového programu Expert Choice and the 
AHP, který je potřebný k výuce studentů MME. Firma Expert Choice Inc. bude 
kontaktována a v případě možnosti zakoupení licence do 30 000 Kč bude tento software 
objednán. 
 
6. Ekonomické informace 
Šindlerová 
 

6.1  Informovala o nových pravidlech pro vyplácení stipendií z projektů GA ČR. 
Zprávy  o řešení projektů GA ČR musí být na oddělení vědy rektorátu SU doručeny do 
7. 1. 2005. 
 
 
Příští Kolegium ředitele se bude konat 10. 1. 2005 v 11.00 hod. v pracovně 
prof. Smítala. 
 

 

 

 

 

Zapsala: Jiřina Böhmová 
 


