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Zápis 

 
P ítomni: J. Böhmová, T. Kopf, M. Marvan, J. Smítal, K. Smítalová, J. indlerová 
Omluven: J. S kora. 
Program:  
  1. Kontrola zápisu. 
  2. Informace editele. 
  3. Studijní zále itosti. 
  4. V po etní technika. 
  5. V da a zahrani ní styky. 
  6. Ekonomické a studijní zále itosti. 
  7. R zné. 
 
1. Kontrola zápisu  

Bez p ipomínek. 
 

2. Informace editele 

Smítal 

 
2.1  ádost o prodlou ení akreditace habilita ních a jmenovacích ízení v oboru 
Matematika - Matematická fyzika nebyla Akredita ní komisí schválena. D vodem je 
mal  po et student  a absolvent  doktorského studia Matematické fyziky. 
 
2.2  Celostátního kola SVO  2005 v matematice se zú astnili za MÚ t i studenti. 
Michaela iklová (Matematická anal za, 5. ro .) získala 1. cenu, Veronika Kornecká 
(Matematická anal za, 5. ro .) získala estné uznání. editel d kuje v em student m 
a vedoucím sout ních prací. 
 
2.3  Dne 30. 5. 2005 zasedala V decká rada Matematického ústavu. Jmenovací ízení 
doc. Engli e a doc. Müllera bylo s kladn m záv rem jednomysln  postoupeno k 
dal ímu ízení rektorovi SU. Habilita ní ízení dr. Hrice bylo úsp n  ukon eno a dr. 
Hric byl rektorem SU jmenován docentem pro obor Matematika-Matematická anal za k 
1. 6. 2005. 
 
2.4  Dne 13. 6. 2005 se uskute nily obhajoby dizerta ních prací a státní doktorské 
zkou ky RNDr. Marka Lamparta a RNDr. Petry indelá ové.  
 
2.5  Dne 14. 6. 2005 prob hlo I. kolo p ijímacího ízení na doktorské studium studijního 
programu Matematika. Byli p ijati 4 uchaze i, v ichni na studijní obor Matematická 
anal za. 
 
2.6  Doc. tefánková ve spolupráci s prof. Raithem (Universität Wien) získala projekt 
Aktion 42p11 "Low dimensional dynamical systems" (doba e ení: 30.6. 2005 - 31. 12. 
2006). 



2.7  D kuje A. Ry avému za zpracování studentské ankety za letní semestr. Nejlépe 
hodnocen m p edná ejícím byl Z. Ko an, nejlépe hodnocen m cvi ícím M. Lampart 
(oba Logika a teorie mno in) a R. Otáhalová (Matematická anal za II). 
 
2.8  Upozor uje studenty doktorského studia, e na zahrani ní konference (pokud se na 
financování podílí MÚ) lze vyjet pouze v p ípad , e student na konferenci p edná í. Je 
nutno p edem vyplnit cestovní p íkaz a p ilo it p edb n  rozpo et (viz. p íloha zápisu). 
 
2.9  Prof. Smítal bude v dob  od 20. - 27. 6. 2005 na slu ební cest  v USA. Zastupovat 
bude (v etn  ú asti na Kolegiu rektora) T. Kopf. 
 
3. Studijní zále itosti 

Smítalová 

 

3.1  K  projednalo personální ú ast na veletrzích Gaudeamus (1.-4. 11., Brno - 
T. Kopf, J. indlerová) a Akademia (25.-27. 10., Bratislava - K. Smítalová, 
J. indlerová). 
 
3.2  K  se zab valo otázkou financování kurz  pro studenty oboru AM KS na zimní 
semestr akad. roku 2005/2006. 
 
3.3  K  zvá ilo mo nost ud lení v jimky student m 3. a 4. ro . oboru MME a AM KS 
(v akad. roce 2005/2006), t kající se p edm t  Matematické metody v ekonomice 
a ízení III, IV. 
 
4. V po etní technika 

Marvan 

 

4.1  Byla dojednána sleva na v ukov  software Expert Choice, hradit se bude z polo ky 
specifick  v zkum. 
 
5. V da a v zkum 

Kopf 

 

5.1  Navrhuje sch zku vedení Matematického ústavu k projednání priorit pro 
dlouhodob  zám r MÚ. Sch zka prob hne v termínu do konce ervna. 
 
7. Studijní a ekonomické zále itosti 

indlerová 

 

7.1  Promoce student  MÚ se uskute ní 1. 7. 2005 od 9.30 hod. 
 
7.2.  V sledky I. kola p ijímacího ízení na matematické obory: 
p ihlá eno:  57 uchaze , 
nedostavilo se: 15 uchaze , 
prominuto:  11 uchaze m, 
dostavilo se:  31 uchaze , 
úsp ní:  24 uchaze i, 
neúsp ní:  7 uchaze , 
p ijato:    33 uchaze  (4 MME, 18 AM KS, 2 AM, 4 OM, 4 MA, 1 MAn.). 



 
7.3.  Uchaze m, kte í se nedostavili k p ijímacím zkou kám bude zaslán dopis o 
mo nosti p evedení p ihlá ky do II. kola p ijímacího ízení na jejich vlastní ádost. 
 
7.4  K  projednalo v i finan ní ástky, kterou obdr í vedoucí praxe - 
2500 K /student/rok. 
 
8. R zné 

Smítal 

 

8.1  V zá í bude uspo ádán v jezdní seminá  pro v echny e itele V zkumného zám ru 
(termín bude up esn n). 
 
 
P í tí Kolegium editele se bude konat 12. 9. 2005 v 11.00 hod. v pracovn  
prof. Smítala. 
 

 

 

 

 

Zapsala: Ji ina Böhmová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P íloha: 
Pokyny pro zam stnance a studenty,  

kte í vyjí d jí na zahrani ní pracovní cesty 

Postup p ed uskute n ním pracovní cesty (administrativní vy ízení zahrani ní pracovní 
cesty je nutné za ít v dostate ném p edstihu): 

1. Vypln ní formulá e „Pracovní cesta“ (d íve cestovní p íkaz) – v uvedeném 
formulá i se vyplní ást 1. Základní údaje o pracovní cest , k vypln nému 
formulá i je nutné dolo it odhad p edpokládan ch cestovních náklad , zdroj 

financování (v p ípad , e zdrojem financování bude specifick  v zkum, 
v zkumn  zám r nebo doktorsk  projekt, je nutné dolo it také název p edná ky 
a abstrakt), studenti vyslaní na zahrani ní pracovní cestu, kte í nemají 
pracovn právní vztah ke SU v Opav , sou asn  vyplní „Dohodu o úhrad  
cestovních náhrad“, ve které jsou specifikovány náklady, které se MÚ zavazuje 
proplatit. 

2. Vypln ní formulá e „ ádost o devizy“ – do formulá e je nutné uvést v echny 
v daje, které zam stnanec nebo student bude mít v pr b hu zahrani ní pracovní 
cesty (konferen ní poplatek, ubytování, stravné – základní sazby stravného 
v cizí m n  pro rok 2005 dle vyhlá ky MF . 613/2004 Sb., kapesné – je mo né 
po adovat do v e 40% denní sazby stravného, v i schvaluje editel, jízdné 
apod.), neuvád jí se v daje, které byly hrazeny bankovním p evodem. 

3. Vyzvednutí karti ky cestovního poji t ní – cestovní poji t ní zaji uje 
zam stnavatel, kter  zam stnance nebo studenta vysílá na zahrani ní pracovní 
cestu, po p edchozí dohod  je mo né si karti ku vyzvednout na sekretariátu MÚ 
(nutno uvést cílov  stát zahrani ní pracovní cesty a délku pobytu v zahrani í). 

Postup po návratu ze zahrani ní pracovní cesty: 

1. Vyú tování pracovní cesty – dle sm rnice rektora je nutné vyú tovat pracovní 
cestu do 10 pracovních dn  po skon ení pracovní cesty, zam stnanec vyplní 
v echny po adované údaje do formulá e „Pracovní cesta“ – ást 2. Vyú tování 
pracovní cesty v K  po území R, ást 4. Vyú tování zahrani ní pracovní cesty 
a ást 5. Celkové náhrady pracovní cesty. Pokud zam stnanci nebo studentovi 
bude povoleno pou ít p i zahrani ní pracovní cest  soukromé motorové vozidlo, 
musí dolo it schválenou ádost a v po et po adovan ch náhrad. 

2. Dolo ení cestovní zprávy – formulá i „Pracovní cesta“ musí zam stnanec nebo 
student p ilo it cestovní zprávu, která bude obsahovat dopl ující údaje pro 
kone né vyú tování (popis doklad , které zam stnanec nebo student ádá 
proplatit). 

3. Vrácení karti ky cestovního poji t ní 
 


