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Přítomni: J. Böhmová, M. Engliš, M. Marvan, J. Smítal. K. Smítalová. J. Šindlerová. 
Omluveni: V. Averbuch, T. Kopf, J. Melecký, M. Štefánková. 
 
Program:  
  1. Kontrola zápisu. 
  2. Informace z KR. 
  3. Informace ředitele. 
  4. Věda a zahraniční styky. 
  5. Studijní záležitosti. 
  6. Studijní a ekonomické záležitosti. 
  7. Různé. 
 
 
1. Kontrola zápisu  
3.2  Rozpory v databázi RIV: 
Rozpor se vysvětlil změnou metodiky – do bodového hodnocení se nezapočítává podíl 
zahraničních autorů. 
 
 
2. Informace z KR: 
Smítal  
 
2.1 Operační program VaVpI, projekt IT4I (doc. Kelemenová): 
VŠB akceptovala návrh SU na změnu struktury investic. Bylo navrženo, aby Ústav 
informatiky FPF byl začleněn pod pracoviště OU. Účast SU na tomto projektu tedy 
bude pokračovat. Roční podíl SU na udržitelnosti bude 1 mil. Kč. 
 
2.2 Projekt “Kontaktní bod”: 
Informoval o dalším projektu v oblasti VpK, v prioritní ose 2.4 – „Kontaktní bod“. Na 
KR byl projednán návrh, aby se SU stala partnerem v rámci tohoto projektu. Hlavním 
řešitelem je VŠB. Cílem projektu je přenos informací o akademických znalostech, 
dovednostech a výsledcích odborné činnosti univerzit v MSK do podnikatelské a 
veřejné sféry. Matematický ústav zaujímá zdrženlivý postoj, je ochoten se podílet na 
řešení konkrétních matematických problémů, nemá však dostatečné personální kapacity, 
aby se mohl zabývat ostatními aktivitami (např. manažerskými apod.). Kontaktní 
osobou za MÚ bude M. Marvan. 
 
2.3 Specifický výzkum v roce 2010: 
V souvislosti s novým návrhem MŠMT na organizování prostředků na specifický 
výzkum se připravuje studentská grantová soutěž. Předpokládá se, že prostředky se 
budou rozdělovat přímo studentům doktorského nebo magisterského studia nebo přímo 
řešitelům. Prorektor Stuchlík připraví pravidla pro tuto grantovou soutěž. Matematický 



ústav bude apelovat na to, aby v pravidlech byla zahrnuta možnost použít část 
přidělených prostředků na nákup časopisů (příp. přístupů do elektronických databází). 
 
2.4 Dotace na projekty VaV v roce 2009: 
Informace: FPF získá 21 mil. 855 tis. Kč, MÚ 10 mil. 290 tis. Kč, OPF 2 mil. 443 tis. 
Kč. FVP získá dotaci na projekt doc. Boráka 437 tis. Kč 
 
2.5 Sociální stipendia: 
Dotace na sociální stipendia za rok 2008 nebyla vyčerpána ve výši 1 mil. 122 tis. Kč. 
Chybou SU byl způsoben rozdíl 227 tis. Kč oproti původnímu závěru (821 tis. Kč). 
Rozdíl byl způsoben špatnou metodikou MŠMT, které SU přidělilo větší příspěvky. O 
přebytku bude jednat kvestor na MŠMT. Údaje za MÚ jsou vpořádku. Ředitel děkuje 
J. Šindlerové za přispění k vyjasnění celé problematiky. 
 
 
3. Informace ředitele: 
Smítal  
 
3.1  Zpráva o hospodaření: 
Poděkoval J. Šindlerové za zpracování Zprávy o hospodaření MÚ za rok 2008. Pro 
vyjasnění mzdových nákladů zpracovala J. Šindlerová materiál, kde se uvádí měsíční 
příjem pracovníků bez ohledu na to, z které položky rozpočtu je jejich mzda hrazena: 
 
profesoři (3)   podle úvazků 2,4 průměrná měsíční mzda: 63 900 Kč, 
docenti (6)   podle úvazků 4,1 průměrná měsíční mzda: 39 100 Kč, 
ak. prac s věd. hod.(12) podle úvazků 9,9 průměrná měsíční mzda: 26 200 Kč, 
ostatní akad. prac. 
a studenti (4)   podle úvazků 1,2 průměrná měsíční mzda: 14 400 Kč, 
ostatní pracovníci (10) podle úvazků 6,9 průměrná měsíční mzda: 22 700 Kč. 
 
 
3.2  Akreditace: 
Akreditační materiál navazujícího magisterského studia Aplikovaná matematika bude 
dopracován (dle usnesení VR MÚ z 9. 2. 2009) do 20. 3. 2009. 
 
3.3  Studentská anketa: 
Ředitel děkuje A. Ryšavému za zpracování studentské ankety za zimní semestr akad. 
roku 2008/2009. 
 
 
4. Věda a zahraniční styky: 
Engliš 
 
4.1 Oborové komise GA ČR: 
Poděkoval J. Smítalovi za ochotu kandidovat na člena hodnotících panelů GA ČR. 
 
4.2  IGS na rok 2009: 
Informoval o výsledcích Interní grantové soutěže SU na rok 2009. Financovány budou 
pouze projekty ze skupiny A. Za MÚ: J. Dvořáková, V. Kurková, L. Obadalová, 
A. Sergyeyev. M. Engliš všem úspěšným žadatelům o grant IGS děkuje. 



4.3 Zpráva o řešení VZ: 
Poděkoval J. Smítalovi za zpracování periodické zprávy o řešení Výzkumného záměru 
MÚ za rok 2008.  
 
4.4 Bodové hodnocení časopisů: 
Oficiální seznam bodového hodnocení časopisů bude zveřejněn na webových stránkách 
ústavu. Tento seznam se od seznamu, který vypracoval M. Engliš, liší jen velmi 
nepatrně. 
 
 
5. Studijní záležitosti: 
Smítalová 
 
5.1 Výběrové řízení na místo odborného asistenta: 
Výběrové řízení na místo odborného asistenta MÚ pro oddělení Aplikované matematiky 
(obor krizový management) proběhlo 26. 2. 2009. Na toto místo byla přijata 
ing. Katarína Jelšovská, Ph.D. (od 1. 3. 2009). 
 
 
6. Studijní a ekonomické záležitosti: 
Šindlerová 
 
6.1 I. kolo přijímacího řízení: 
Shrnutí: bylo podáno 115 řádných přihlášek (22 – OM, 14 – AM, 32 – AMKS, 43 – 
MME, 2 – MA, 2 – nMA). 
S elektronickým podáváním přihlášek nebyly žádné zásadní problémy. Ředitel děkuje 
J. Šindlerové za pomoc při doladění bezproblémového chodu v IS STAG. 
 
6.2 Upřesňující zápis: 
Upřesňující zápis do letního semestru proběhl v týdnu od 16. do 20. 2. 2009. Došlo k 
některým nepřesnostem, které se pokynem ředitele napravily. Pro příští rok doporučuje 
KŘ zápisy studentů rozdělit zvlášť pro zimní a letní semestr (podobně jako na FPF). 
 
6.3 Zásady vedení matriky studentů: 
Na schůzce k IS STAG (25. 2. 2009) představil prorektor Ramík návrh Rozhodnutí 
rektora o zásadách vedení matriky studentů v IS STAG. J. Šindlerová bude tento návrh 
písemně připomínkovat. 
 
6.4 Evidence smluv: 
Do systému Evidence smluv byly vloženy všechny aktuální smlouvy za Matematický 
ústav (podepsané ředitelem). Ke každé nové smlouvě bude potřeba vyplnit průvodku, 
podle které se smlouva zavede do systému. Průvodky budou k dispozici na sekretariátě 
MÚ. 
 
6.5 Rozpočet pro rok 2009: 
Pro sestavení rozpočtu na rok 2009 bude potřeba upřesnit požadavky oddělení 
Aplikované matematiky (zodpovídá J. Melecký) a odddělení výpočetní techniky 
(zodpovídá A. Ryšavý). 
 
 



 
7. Různé: 
Smítal 
 
7.1 Výjezdní zasedání řešitelů VZ: 
Výjezdní zasedání řešitelů VZ a přidružených grantů proběhne od 16. do 18. 4. 2009 
v hotelu Belaria v Hradci nad Mor. Všichni pracovníci byli informováni. 
 
Marvan 
 
7.2 Vědecký pracovník (postdoctoral position): 
Na místo vědeckého pracovníka v Matematickém ústavu se přihlásil dr. Diego 
Catalano Ferraioli (Università degli Studi di Milano, Itálie). Měl by být přijat na dobu 
určitou od 1. 4. do 31. 12. 2009 (smluvní mzda hrazena z VZ). 
 
 
 
Příští Kolegium ředitele se bude konat 16. 4. 2009. 
 
 
Zapsala: Jiřina Böhmová 


