
Slezská univerzita v Opavě 
Matematický ústav v Opavě 
 

KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU 
99. zasedání dne 15. 3. 2010 

Zápis 
 

Přítomni: V. Averbuch, J. Böhmová, M. Engli!, T. Kopf, M. Marvan, J. Meleck", 
J. Smítal, K. Smítalová, J. #indlerová. 
Omluvena: M. #tefánková. 
 
Program:  
  1. Kontrola zápisu. 
  2. Informace z KR. 
  3. V$da a zahrani%ní styky. 
  4. Studijní zále&itosti. 
  5. V"po%etní technika. 
  6. Studijní a ekonomické zále&itosti. 
 
1. Kontrola zápisu  
Smítal 
 
1.1 Předpokládaný rozpočet SU pro rok 2010: 
Dne 9. 3. 2010 prob$hla sch'zka vedoucích sou%ástí k rozpo%tu Slezské univerzity. 
Podle posledních informací bude mít Matematick" ústav na vzd$lávací %innost o cca 
20% financí více ne& v lo(ském roce. Krom$ po%tu student' se na této skute%nosti 
podílí velk"m dílem kvalita v$decké %innosti MÚ (po%ty publikací v impaktovan"ch 
%asopisech). Konkrétní %ástky budou známy po zasedání b)eznového AS SU. 
 
1.2 Studentský grantový systém MÚ: 
V minulém t"dnu prob$hlo hlasování per rollam Komise SGS SU. V"sledky zatím 
nejsou známy. V Matematickém ústavu budou financovány v!echny podané projekty, 
finan%ní rozdíl  (37 tis. K%) bude dofinancován z prost)edk' Matematického ústavu. 
 
1.3 Dny tvůrčí činnosti MS kraje: 
Dne 6. 4. 2010 proběhne na Slezské univerzitě v Opavě akce “Dny tvůrčí činnosti 
Moravskoslezského kraje”. Matematický ústav byl rektorem požádán o uvolnění učeben 
R1, R2 a auly v době konání uvedené konference. Ve spolupráci s vyučujícími byla 
výuka přesunuta do jiných prostor. Ředitel děkuje všem zúčastněným za vstřícnost a 
J. Böhmové za operativní přesun výuky do náhradních prostorů. 
 
1.4 Výroční zpráva o hospodaření s prostředky Výzkumného záměru za rok 2009: 
V"ro%ní zpráva o hospoda)ení s prost)edky V"zkumného zám$ru za rok 2009 byla v 
termínu odeslána na M#MT. *editel d$kuje J. #indlerové za vzorné vypracování. 
 
1.5 Časopisy: 
Elektronický přístup k časopisům IoP byl v součinnosti s Ústavem fyziky FPF 
realizován. Matematický ústav uhradil za on-line přístup k časopisům 183 tis. Kč a 37 
tis. Kč za tištěnou verzi jednoho časopisu, Ústav fyziky uhradil cca 140 tis. Kč za on-
line přístup (včetně tištěné verze) k jednomu časopisu. 



2. Informace z KR 
Smítal  
 
2.1 FRVŠ: 
Informoval o vyhlášení výběrového řízení na projekty FRVŠ. 
Rektorátní termín pro odevzdání projektů v systému ISAARF je 15. 4. 2010. 
Zodpovídá: M. Marvan. 
 
2.2 Databáze RIV: 
Rektorátní uzávěrka zadávání vstupů do databáze RIV je 16. 4. 2010. 
Součásti jsou zodpovědny za kontrolu svých výstupů. V případě chybně zadávaných 
údajů může dojít k penalizaci celé univerzity. 
Za Matematický ústav zodpovídá: M. Engliš, A. Ryšavý. 
 
2.3 Univerzitní knihovna: 
Mgr. Zuzana Tichá byla pov$)ena metodick"m )ízením v!ech knihoven v rámci SU. 
Mgr. Tichá vyzdvihla bezchybné fungování knihovny Matematického ústavu.  
*editel d$kuje V. Matou!kové za pe%livou a odpov$dnou práci. 
 
 
3. Věda a zahraniční styky: 
Engliš 
 
3.1 Výjezdní zasedání řešitelů VZ: 
Ve dnech 6. – 8. 5. 2010 se bude konat dal!í v"jezdní zasedání )e!itel' v"zkumného 
zám$ru a p)idru&en"ch grant' (horsk" hotel Figura, Jeseníky). 
 
3.2 Vyhlášení soutěže GA ČR: 
Grantová agentura +R vyhlásila sout$& pro standardní a postdoktorské projekty. 
V Matematickém ústavu je uva&ováno o podání dvou standardních a jednoho 
postdoktorského grantu. Rektorátní termín pro odevzdání &ádostí je 9. 4. 2010. 
 
3.3 Habilitační řízení: 
Dne 8. 3. 2010 bylo v Matematické ústavu zahájeno habilita%ní )ízení v oboru 
Matematika – Matematická anal"za. Uchaze%em je Mgr. Petr Hájek, DrSc. – vedoucí 
v$deck" pracovník Matematického ústavu AV +R v Praze. 
 
3.4 Doktorské řízení: 
Dne 31. 3. 2010 prob$hne doktorské )ízení (obhajoba diserta%ní práce a státní doktorská 
zkou!ka) ing. Pera Harasima (obor: Matematická anal"za). 
 
 
4. Studijní záležitosti: 
Smítalová 
 
4.1 Problematika zápisu studentů do letního semestru: 
Písemn"m sd$lením prorektora pro studijní zále&itosti byly vy)e!eny nejasnosti ohledn$ 
student', kte)í neprovedli zápis do letního semestru. Písemná v"zva, její& zn$ní 
prorektor pro studium doporu%il, byla odeslána pouze student'm, kte)í nem$li zapsán 
dostate%n" po%et 40 kredit'. 



5. Výpočetní technika: 
Marvan 
 
5.1 Závěrečné hodnocení projektů FRVŠ za rok 2009: 
Jako %len komise pro záv$re%né obhajoby projekt' FRV# za rok 2009 informoval o 
velmi kladném hodnocení projektu T. Kopfa. *editel T. Kopfovi d$kuje. 
 
 
6. Studijní a ekonomické záležitosti: 
Šindlerová  
 
6.1 I. kolo přijímacího řízení: 
Dne 28. 2. 2010 bylo ukon%eno p)ijímání p)ihlá!ek do I. kola p)ijímacího )ízení na 
matematické obory. Celkem bylo podáno 128 p)ihláe!k (OM – 22, AM – 12, AMKS – 
37, MME – 49, MA – 8). 
 
6.2 Podmínky pro přijetí ke studiu – 2. kolo: 
Podmínky pro p)ijetí ke studiu do 2. kola p)ijímacího )ízení byly p)edlo&eny 
Akademickému senátu SU k projednání na b)eznovém zasedání (termín pro podávání 
p)ihlá!ek: 31. 8. 2010, p)ijímací zkou!ky pro navazující studium: 9. 9. 2010). 
 
6.3 Studijní plány pro příští akademický rok: 
Vzhledem k tomu, &e se p)ipravují studijní plány pro akademick" rok 2010/11, po&ádala 
o nám$ty na zm$ny nebo úpravy ve studijních plánech, nejpozd$ji do 26. 3. 2010. 
 
6.4 Poplatky za studium: 
Studnt'm, kte)í nezaplatili poplatky za studium v uvedeném termínu, byla zaslána 
v"zva k zaplacení. V p)ípad$ nezaplacení budou jednotlivé p)ípady p)edlo&eny 
disciplinární komisi Matematického ústavu. 
 
6.5 Zdroje financování výzkumného záměru: 
V"zkumn" zám$r bude v roce 2010 financován ze t)í zdroj': 

institucionální podpora MSMT na VZ (6 167 tis. K%) 
institucionální podpora na rozvoj v"zkumné organizace (2 415 tis.K%) 
spoluú%ast MÚ (p)ísp$vek na vzd$lávací %innost – 682 tis.K%). 

Vzhledem k tomu, &e je ú%etn$ vy&adována odd$lena evidence v!ech t)í zdroj' 
financování, musí dojít ke zm$n$ financování mzdov"ch náklad' v"zkumného zám$ru. 
Zodpovídá: J. Smítal, J. #indlerová. 
 
 
Termín dubnového zasedání Kolegia )editele bude up)esn$no e-mailem. 
 
 
Zapsala: Ji)ina Böhmová 


