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Zápis 
 

Přítomni: V. Averbuch, J. Böhmová, M. Engli!, T. Kopf, M. Marvan, J. Meleck", 
J. Smítal, K. Smítalová, M. #tefánková, J. #indlerová. 
 
Program:  
  1. Kontrola zápisu. 
  2. Informace z KR. 
  3. V$da a zahrani%ní styky. 
  4. Aplikovaná matematika. 
  5. Studijní a ekonomické zále&itosti. 
  6. R'zné. 
 
1. Kontrola zápisu  
Smítal 
 
1.1  Podklady pro výroční zprávu o vědecké činnosti za rok 2009: 
V"ro%ní zpráva o v$decké %innosti Matematického ústavu je ji& vystavena na webov"ch 
stránkách ústavu. Pokud je!t$ do!lo k n$kter"m nov"m informacím (zvlá!( v oblasti 
citací), je mo&no zasílat korekce prof. Smítalovi. Kone%ná verze v"ro%ní zprávy bude 
projednána na b)eznovém zasedání VR MÚ. 
 
1.2  SWOT analýza do výroční zprávy SU: 
Matematick" ústav vypracoval SWOT anal"zu, která bude podkladem pro strategické 
cíle Dlouhodobého zám$ru MÚ na roky 2011-2015. SWOT anal"za bude zárove* i 
zaslána na rektorát SU. +editel d$kuje J. Meleckému za realizaci SWOT anal"zy v 
Matematickém ústavu. 
 
1.3  Předpokládaný rozpočet SU pro rok 2010: 
Podklady pro rozpo%et SU jsou stále neoficiální. Podle posledních informací z Kolegia 
rektora by Slezská univerzita m$la na vzd$lávací %innost celkov$ disponovat s 94% 
finan%ních prost)edk' lo*ského rozpo%tu. Matematick" ústav by m$l mít rozpo%et ve 
v"!i 115,5 % rozpo%tu roku 2009. 
 
1.4  Motivační stipendia: 
V souvislosti s uve)ejn$ním v"zvy k podávání projekt' MS kraje projednalo K+ op$t 
mo&nost ud$lování motiva%ních stipendií pro nadané studenty S# (vít$ze 
matematick"ch olympiád), kte)í by nastoupili ke studiu na SU. Matematick" ústav 
osloví n$které velmi nadané studenty 4. ro%níku S# písemn$. 
 
4.3  Studentský grantový systém MÚ: 
Pror. Stuchlík rozeslal na sou%ásti podrobn" rozpis p)id$len"ch finan%ních prost)edk' 
na specifick" v"zkum (SGS). Matematick" ústav bude disponovat %ástkou 1 349 tis. 
K%. Finan%ní rozdíl na projekty SGS (cca 74 tis. K%) bude dofinancován z prost)edk' 
Matematického ústavu. 



 
2. Informace z KR 
Smítal  
 
2.1  Projekty Moravskoslezského kraje: 
Rektor apeluje na v!echny sou%ásti, aby zvá&ily podávání projekt' MS kraje.  
 
2.2  Dny tvůrčí činnosti MS kraje: 
Dne 18. 3. 2010 proběhne v aule Slezské univerzity akce “Dny tvůrčí činnosti 
Moravskoslezského kraje”. Na rektorát SU je nutno do 10. 3. dodat propagační 
materiály za Matematický ústav. Zodpovídá: J. Böhmová. 
 
2.3  Projekty studentské mobility Erasmus: 
Je apelováno na v!echny sou%ásti, aby byla v$nována v$t!í pozornost propagaci 
studentské mobility v rámci programu Erasmus. Klesá po%et student', kte)í vyjí&d$jí v 
rámci uvedeneho projektu na studijní pobyty do zahrani%í. 
 
2.4  Pracovní nápně technických pracovníků Matematického ústavu: 
V souvislosti s p)ipravovan"mi audity n$kter"ch odd$lení rektorátu SU, dodá 
Matematick" ústav rektorovi pracovní nápln$ technick"ch pracovník' ústavu. Termín: 
5. 2. 2010, zodpovídá J. Böhmová. 
 
2.4  Stipendijní fond SU: 
Na KR byla podána informace o rozd$lování finan%ních prost)edk' stipendijního fondu 
SU v roce 2010. P)íjmy z poplat' za studium uhrazen"ch v roce 2009 by m$ly b"t 
rozd$leny následovn$: 25% rektorát, 75% sou%ást. 
 
2.5  Retorské volno: 
V souvislosti s veletrhem pracovních p)íle&itostí Kariéra 2010, kter" se koná dne 9. 3. 
2010 v Ostrav$, vyhlásí rektor SU na tento den rektorské volno pro studenty 3. ro%ník' 
bakalá)sk"ch studijních program' a 2. ro%ník' navazujících magistersk"ch studijních 
program'.  
 
2.6  Komise k přípravám oslav 20. výročí vzniku SU: 
Rektor SU z)izuje pracovní komisi pro p)ípravu oslav 20. v"ro%í vzniku Slezské 
univerzity. Matematick" ústav bude v této komisi zastupovat M. Marvan. 
 
2.7  Výroční zpráva o hospodaření s prostředky Výzkumného záměru za rok 2009: 
V"ro%ní zpráva o hospoda)ení s prost)edky V"zkumného zám$ru v roce 2009 musí b"t 
na rektorát zaslána do 8. 2. 2010. Zodpovídá J. #indlerová. 
 
 
3. Věda a zahraniční styky: 
Engliš 
 
3.1 Hodnocení podle databáze RIV: 
M#MT zve)ejnilo kone%né hodnocení v$deck"ch v"sledk' podle databáze RIV. 
Matematick" ústav získal v hodnocení 2 112 bod'. 
 
 



 
3.2  Zasedání Vědecké rady MÚ: 
Zasedání V$decké rady MÚ prob$hne v n$kterém z termínu od 9. do 17. 3. 2010. Na 
programu bude projednání záv$re%n"ch zpráv (v$decká %innost, pedagogická %innost, 
hospoda)ení) a zpráva o doktorském studiu v Matematickém ústavu. 
 
 
4. Aplikovaná matematika: 
Melecký 
 
4.1  Odměňování externích pedagogů: 
Navrhuje v roce 2010 zm$nit finan%ní ohodnocení externích pedagog', kte)í jsou 
odm$*ováni na základ$ dohod o provedení práce. Osobní ohodnocení bude nav"!eno na 
100% základní %ástky (v souladu s Vnit)ním mzdov"m p)edpisem SU).  
Kolegium )editele souhlasí. 
 
4.3  Informace o propagační činnosti MÚ: 
Podal informaci o propaga%ní %innosti Matematického ústavu, kterou organizuje 
a p)ipravuje J. Vícha. Bylo uskute%n$no 7 besed na st)edních !kolách o studiu 
matematick"ch obor'. 
+editel d$kuje J. Víchovi za p)ípravu a organizaci besed se studenty na st)edních 
!kolách a za organizaci a úsp$!n" pr'b$h Dne otevřených dveří. Zárove* d$kuje i  
studentkám studijního programu Matematika, které se propaga%ních akcí zú%astnily. 
 
4.3  Podniková praxe studentů oborů MME a AMKS: 
Vzhledem k nar'stajícímu po%tu student' obor' AMKS a MME, po&ádal %leny K+ o 
zvá&ení dal!ích mo&ností realizace podnikov"ch praxí t$chto student'.  V!em %len'm 
K+ budou rozeslány podmínky praxe a seznam podnik', kde se ji& praxe uskute%*ují. 
 
 
5. Studijní a ekonomické záležitosti: 
Šindlerová  
 
5.1  Hospodářský výsledek MÚ za rok 2009: 
Hospoda)ení Matematického ústavu v roce 2009 skon%ilo s kladn"m hospodá)sk"m 
v"sledkem (+ 46 tis. K%). Bude p)evedeno do fondu provozních prost)edk'. 
 
5.2 Harmonogram přijímacího řízení: 
Byl vypracován harmonogram p)ijímacího )ízení pro akademick" rok 2010/11. Termín 
II. kola p)ijímacích zkou!ek pro studenty navazujícího magisterského studijního 
programu byl stanoven na 9. 9. 2010. 
 
5.3 Zápis předmětů do letního semestru: 
V t"dnu od 8. do 12. 2. 2010 prob$hne zápis p)edm$t' do letního semestru akad. roku 
2009/10. 
 
5.4 Studijní plány na akad. rok 2010/11: 
Po&ádala J. Meleckého o kontrolu návazností u p)edm$t' studijního oboru Matematické 
metody v ekonomice. 
 



5.5 Kontrola studia: 
Z d'vodu semestrálního zápisu p)edm$t' byla v IS STAG vypnuta kontrola pln$ní 
p)edpoklad'. V p)ípad$, &e podmi*ující p)edm$t bude v daném akademickém roce 
spln$n, nebude brán ohled na datum jeho spln$ní. P)ípadné problémy budou )e!eny 
individuáln$ se zástupkyní )editele pro studium. 
 
 
6. Různé: 
Marvan 
 
6.1  Časopisy: 
MÚ obdržel velkorysou nabídku na elektronický přístup k časopisům IoP, kterou je 
nutno realizovat v součinnosti s Ústavem fyziky FPF. ÚF byl kontaktován. Nabídka 
platí do 12. 2. 2010. 
 
Engliš 
6.2 Propagační akce a Den otevřených dveří v roce 2011: 
Navrhuje zvá&it po)ádání besed pro studenty st)edních !kol v d)ív$j!ím termínu (p)ed 
Dnem otev)en"ch dve)í). Den otev)en"ch dve)í Matematického ústavu navrhuje 
uskute%nit a& za%átkem února, jako samostatnou akci ústavu. 
Kolegium )editele souhlasí. 
 
Pravd$podobn" termín p)í!tího zasedání Kolegia )editele je stanoven na 3. 3. 2010. 
Bude up)esn$no e-mailem. 
 
 
Zapsala: Ji)ina Böhmová 


