
Slezská univerzita v Opavě 
Matematický ústav v Opavě 
 

KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU 
94. zasedání dne 11. 9. 2009 (Kouty nad Desnou) 

Zápis 
 
 

Přítomni: J. Böhmová, M. Engliš, T. Kopf, M. Marvan, J. Melecký, J. Smítal. 
K. Smítalová. J. Šindlerová, M. Štefánková. 
Omluveni: V. Averbuch. 
 
Program:  
  1. Kontrola zápisu. 
  2. Informace z KR. 
  3. Věda a zahraniční styky. 
  4. Výpočetní technika. 
  5. Aplikovaná matematika. 
  6. Studijní a ekonomické záležitosti. 
 
 
1. Kontrola zápisu  
Smítal 
 
1.1 Oslavy 10. výročí vzniku Matematického ústavu: 
Konference k oslavám 10. výročí vzniku MÚ a konference Dynamical Systems úspěšně 
probíhají. Ředitel děkuje všem, kteří se podíleli na organizaci, jmenovitě J. Böhmové, 
M. Englišovi, Z. Kočanovi a J. Šindlerové. 
 
1.2 Přípravný kurz z matematiky: 
Přípravný kurz středoškolské matematiky pro budoucí studenty 1. ročníku 
matematických oborů úspěšně proběhl ve dnech 7. – 10. 9. 2009. Ředitel děkuje 
L. Hozové za přípravu a realizaci kurzu. 
 
 
2. Informace z KR 
Smítal  
 
2.1 Webové stránky v anglické verzi: 
Rektor apeluje na všechny součásti, aby věnovaly webovým stránkám v anglickém 
jazyce značnou pozornost. Matematický ústav v současnosti provádí aktualizaci 
anglické verze. Zodpovídá: A. Ryšavý. 
 
2.2  Přesun finančních prostředků v rámci VZ: 
Na KR proběhla diskuse o možnosti přesunu finančních prostředků do kapitoly 
publikace. Rektor souhlasí, pokud je toto v souladu s danými pravidly. J. Šindlerová 
prověří možnosti za MÚ. 
 
2.3  Hlavičkové papíry s novým znakem: 
Hlavičkový papír s novými znaky nebude pravděpodobně objednáván centrálně. Každá 



součást si zajistí tisk samostatně. Rektor uvedl, že pro běžnou korespondenci je možno  
používat hlavičkové papíry v šedých odstínech. 
 
2.4  Akademický den SU v Opavě: 
Dne 1. října 2009 proběhne Akademický den Slezské univerzity v Opavě. Ředitel 
požádal členy vedení Matematického ústavu, aby se zasedání zúčastnili. 
 
 
3. Věda a zahraniční styky: 
Engliš 
 
3.1 Navýšení prostředků na VZ: 
Informoval o navýšení finančních prostředků na VZ řešený v MÚ. Výzkumný záměr je 
zařazen v kategorii “A” a navýšen byl o 1 167 tis. Kč ještě pro rok 2009. Celková 
dotace v roce 2009 je ve výši 10 506 tis. Kč. Ředitel děkuje všem, kteří se o úspěšné 
řešení VZ v roce 2009 zasloužili. 
 
3.2 Habilitační přednáška: 
Dne 30. 9. 2009 proběhne habilitační přednáška dr. Hong Van Le, DrSc., s názvem 
"Symplectic submanifolds and homology classes of compact symplectic manifolds”. Je z 
oboru Geometrie a globální analýza. 
 
3.3  Specifický výzkum v roce 2010: 
Podal informaci o pravidlech pro rozdělování finančních prostředků na specifický 
výzkum v roce 2010. Prostředky budou rozdělovány formou interních grantů, z nichž 
podíl pro doktorské a magisterské studenty by neměl být měnší než 60%. 
 
3.4  Webové stránky pracovníků MÚ: 
Apeluje na členy jednotlivých oddělení MÚ, aby aktualizovali publikační činnost na 
svých webových stránkách. Zodpovídají: vedoucí oddělení. 
 
 
4. Studijní záležitosti: 
Smítalová 
 
4.1 Navazující magisterské studium oboru Aplikovaná matematika: 
Akreditační komise schválila akreditaci navazujícího magisterského studia oboru 
Aplikovaná matematika. Uchazeči o tento obor se budou přijímat ke studiu od 
akademického roku 2010/11. 
 
 
5. Výpočetní technika: 
Marvan 
 
5.1 Půjčování výpočetní a jiné techniky pracovníkům MÚ: 
Ředitel MÚ důrazně připomíná, že každý pracovník nebo doktorský student, který si 
chce zapůjčit výpočetní či jinou techniku pořízenou Matematickým ústavem, musí mít 
řádně vyplněnou a podepsanou Smlouvu o výpůjčce. Za případné poškození zapůjčené 
věci vypůjčitel plně odpovídá a v případě poškození je povinnen uhradit opravu. 
 



 
5. Aplikovaná matematika: 
Melecký 
 
5.1  Letáky k propagaci studia matematiky: 
Kolegium ředitele souhlasí s vydáním letáku “Myslí vám to?” v aktualizované formě. 
 
5.2. Projekt OP VK: 
Podal informaci o podání projektu OP VK s názvem Inovace bakalářských studijních 
oborů Matematického ústavu v Opavě. Projekt byl podán v prioritní ose Terciální 
vzdělávání, výzkum a vývoj, celkový rozpočet je 6 133 tis. Kč na 3 roky. 
 
 
6. Studijní a ekonomické záležitosti: 
Šindlerová 
 
6.1 Informace o zapsaných studentech z 1. kola přijímacích zkoušek: 
Podala informaci o zapsaných studentech z 1. kola přijímacích zkoušek: 
Celkem se zapsalo do 1. ročníku 40 studentů (AM - 3, MME - 11 OM - 15, AMKS - 12, 
MA - 2, MAn - 2). 
Zápis uchazečů z 2. kola přijímacích zkoušek proběhne 17. 9. 2009. 
 
6.2  Podmínky pro přijetí v akad.. roce 2010/11: 
Podmínky pro přijetí pro akademický rok 2010/11 budou stejné jako v akad. roce 
2009/10. 
 
6.3  Promoce a imatrikulace: 
Termín bude upřesněn, pravděpodobně začátek listopadu. 
 
 
 
 
Termín říjnového Kolegia ředitele bude upřesněn mailem. 
 
 
Zapsala: Jiřina Böhmová 


