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Zápis 

 
P ítomni: J. Böhmová, T. Kopf, J. Smítal, J. S kora, J. indlerová 
Omluven: M. Marvan, K. Smítalová 
Program:  
  1. Kontrola zápisu 
  2. Informace z KR 
  3. Informace editele 
  4. Aplikovaná matematika 
  5. Ekonomické s studijní zále itosti 
  
 
1. Kontrola zápisu  
Bez p ipomínek 
 
2. Informace z KR 
Kopf 
 

2.1  Informoval o sch zce k problematice e ení informa ního systému a elektronické 
p ihlá ky (12.4.). 
 
2.2  Prezenta ních dn  Slezsk ch univerzit se za Matematick  ústav v Opav  zú astní 
K. Hasík s p edná kou "Matematika istá i aplikovaná". 
 
2.3  V decká rada SU schválila návrh ádosti o prodlou ení akreditace habilita ních 
ízení a ízení ke jmenování profesorem pro obor Matematika - Matematická fyzika. 

 
3. Informace editele 
Smítal 
 
3.1  D kuje T. Kopfovi za zastupování a p ípravu akredita ního materiálu. 
 
3.2. D kuje v em, kte í se podíleli na p íprav  a realizaci okresního kola matematické 
sout e Pythagoriáda (pro áky est ch a sedm ch t íd Z ). 
 
3.3  P. indelá ová odevzdala dne 19. 4. 2005 dizerta ní práci Examples and 
Counterexamples in Discrete Dynamical Systems a p ihlásila se ke státní doktorské 
zkou ce (po 3,5 letech studia). kolitelkou je M. tefánková. 
 
3.4  Celostátního kola SVO  2005 v matematice se za Matematick  ústav zú astní t i 
a  ty i studenti. 
 
 
 



4. Aplikovaná matematika 
S kora 
 
4.1  Informoval o posledním kontrolním dni, kter  se t kal k diplomov ch prací 
student  AM KS a MME. 
 
5. Ekonomické a studijní informace 
indlerová 

 

5.1  Byly uve ejn ny Podmínky pro p ijetí pro 2. kolo p ijímacích zkou ek z 
matematiky. 
 
5.2  Studijní program Matematika pro akademick  rok 2005/2006 je p ipraven k 
p edlo ení do AS SU. 
 
5.3  Od 1. 9. 2005 platí nov  Studijní a zku ební ád FPF SU, kter m se ídí i 
Matematick  ústav (je uve ejn n na webov ch stránkách FPF). 
 
P í tí Kolegium editele se bude konat 23. 5. 2005 v 11.00 hod. v pracovn  
prof. Smítala. 
 

 

 

 

 

Zapsala: Ji ina Böhmová 
 


