
Slezská univerzita v Opav  
Matematick  ústav v Opav  
 

KOLEGIUM EDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU 
61. zasedání dne 13. 2. 2006 

 
Zápis 

 
P ítomni: J. Böhmová, M. Engli , T. Kopf, M. Marvan, J. Smítal, K. Smítalová, 
J. S kora, J. indlerová. 
Omluveni: M. tefánková. 
 
Program:  
  1. Kontrola zápisu. 
  2. Informace z KR. 
  3. Informace editele. 
  4. V da a zahrani ní styky. 
  5. V po etní technika. 
  6. Aplikovaná matematika. 
  7. Studijní a ekonomické zále itosti. 
 
1. Kontrola zápisu  

 
3.5  V posledním v ukovém t dnu zimního semestru prob hla anketa student  k v uce 
v Matematickém ústavu. V sledky byly zve ejn ny, podrobné v sledky obdr el editel. 

editel d kuje A. Ry avému za zpracování a vyhodnocení studentské ankety. 
 
2.2  Doc. Marvan p edlo il ve stanoveném termínu na rektorát návrh Rozvojového 
projektu M MT. editel M. Marvanovi za p ípravu projektu pod koval. 
 
2.3  Prezentace Slezské univerzity v Moskv . Bylo projednáno s I. Augustinem. 
 
2.5  Trvá mo nost prezentace ústavu a osobností v ranním vysílání T pro Moravu a 
Slezsko. J. S kora zvá í svou ú ast. 
 
3.3  Centrum pro transfer technologií. Je stále v jednání, n které skute nosti budou 
vyjasn ny pravd podobn  do kv tna 2006. 
 
4.1  V ro ní zprávy o v decké a pedagogické innosti MÚ v roce 2005 jsou ji  
uve ejn ny na www ústavu. editel d kuje J. Smítalovi a J. indlerové za zpracování.  
 
2. Informace z KR 

Engli  

 

2.1  Rektor p edstavil návrh na z ízení CVT. Za MÚ byl do pracovní skupiny jmenován 
M. Marvan. 
 
2.2  Rektor informoval o materiálu Rady pro v zkum a v voj  "V daje ze státního 
rozpo tu na projekty a v zkumné zám ry s rokem ukon ení 2000-2004 a jejich 
v sledky". Upozornil na problémy v p ípad  MÚ. K materiálu se vyjád í J. Smítal na 



p í tím KR. 
 
2.3  Návrh prof. Fron ka na z ízení satelitního microcampusu Minnesotské univerzity. 
MÚ je schopen v angli tin  zabezpe it v uku v ech p edm t  isté matematiky. 
 
2.4. Byla p edstavena nabídka firmy Optys na vydávání univerzitních skript. MÚ 
nebude na tuto nabídku reflektovat. 
 
2.5  Studijní a zku ební ád - MÚ se bude i nadále ídit Studijním a zku ebním ádem 
FPF SU. 
 
3. Informace editele 

Engli  

 
3.1  Dne 15. 2. 2006 se bude konat 16. zasedání V decké rady Matematického ústavu v 
Opav . Na programu je projednání v ro ních zpráv, dlouhodobého zám ru, ádost o 
prodlou ení akreditace bakalá ského oboru Obecná matematika, zahájení habilita ního 
ízení doc. L. Snohy a habilita ní ízení dr. Pokorné. 

 
3.2  V uka pro studenty oboru AM KS bude v letním semestru probíhat ve 
vzd lávacím centru v Krnov . V uka student  bude probíhat rovn  v u ebn  v budov  
na Bezru ov  nám. 14, kterou nabídl MÚ pan kvestor. Do budovy Bezru ova 14 bude  
p emíst n sklad AM KS. Prostory na Olbrichov  ul. budou zcela uvoln ny. 
 
3.3 Informoval o schválen ch grantech v rámci IGS SU. 
 
3.4  Hospodá sk  v sledek ústavu za rok 2005 byl kladn  (+ 17 tis. K ), ástka bude 
p evedena do FRIMu. 
 
3.5. Informoval o Sm rnici rektora . 1/2006 o stanovení mimo ádn ch odm n 
e itel m grant  GA R. Sm rnice je k dispozici na sekretariát  ústavu. 

 
3.6. Ve dnech 20. 2. - 26. 3. 2006 bude M. Engli  na slu ební cest . Po ádal o 
zastupování  na KR J. Smítala. 
 
3. 7  Informoval o stí nosti L. Klapky.  Bude projednáváno na jednání  VR MÚ. 
 
 
4. V da a zahrani ní styky 

Smítal 

 

4.1  Studentské sout e SVO  2006 (Bratislava, 23. - 25. 5. 2006) se pravd podobn  
zú astní nejmén  dva studenti studijního programu Matematika, SVO  krizového 
managementu v ilin  se zú astní 3 studenti. 
 
4.2  Projekty GA R - do konce b ezna 2006.   
 
   
 
 



5. V po etní technika 

Marvan 

 

5.1  Prob hne sch zka s e iteli projektu k e-learningu. 
 
6. Aplikovaná matematika pro e ení krizov ch situací 

S kora 

 

6.1  Zú astnil se jednání se zástupci univezity v ilin . Sch zka prob hla v MÚ, 
delegace byla p ijata i rektorem SU. Jednání se t kalo p edev ím dal í spolupráce v 
oblasti p ijímaní student  na navazující magisterské studium krizov ch situací a 
spolupráce v oblasti knihovních slu eb.  
 
 
7. Studijní a ekonomické zále itosti 

indlerová 

 

7.1  Informovala o zálohov ch dotacích z GA R. 
 
7.2  Apeluje na v echny vyu ující, aby dodali hlá ení o zkou kách a zápo tech za zimní 
semestr (pokud tak ji  neu inili). 
 
7.3  10. 2. 2006 byl zahájen p ípravn  kurz k p ijímacím zkou kám z matematiky. Kurz 
vede L. Kozáková a P. Kordulová. 
 
 

P í tí Kolegium editele se bude konat 3. 4. 2006. P ípadná zm na by byla v as 
up esn na e-mailem. 
 
 

Zapsala: Ji ina Böhmová 

 
 
 
 
 
 


