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126. zasedání dne 25. 6. 2013 

Zápis 
 
 

Přítomni: J. Böhmová,  Z. Kočan, T. Kopf, M. Marvan, J. Melecký, J. Smítal, J. Šindlerová, 
M. Štefánková. 
Host: M. Málek. 
Omluveni: V. Averbuch. M. Engliš 
 
 
Program:  
  1. Kontrola zápisu. 
  2. Studijní záležitosti. 
  3. Aplikovaná matematika. 
  4. Studijní a ekonomické záležitosti. 
 
 
Prof. Smítal v úvodu poděkoval M. Marvanovi, za vše, co udělal ve funkci zástupce ředitele 
pro výpočetní techniku od vzniku Matematického ústavu (M. Marvan požádal o uvolnění 
z funkce ke dni 30. 6. 2013). Zároveň přivítal na jednání KŘ M. Málka, který byl jmenován 
zástupcem ředitele pro výpočetní techniku s účinností od 1. 7. 2013. 
 
 
1. Kontrola zápisu: 
Smítal 
 
1.1 SVOČ 2013: 
V závěrečném kole soutěže vysokoškoláků SVOČ 2013 v matematice a informatice uspěly 
obě studentky Matematického ústavu. V sekci S1 + S2 se Jana Doleželová umístila na 
1. místě (vedoucí práce J. Smítal), v sekci S10 získala Tereza Šimšová 3. místo (vedoucí 
práce J. Kopfová). Oběma studentkám přiznal rektor (na základě žádosti ředitele ústavu) 
mimořádné stipendium z prostředků stipendijního fondu SU (10 tis. Kč za 1. místo, 5 tis. 
Kč za 3. místo). 
 
1.2 Projekt OPVK: 
V projektu OPVK "Rozvoj vědeckých kapacit MÚ v Opavě" bylo 8.4. odesláno na MŠMT 
odvolání proti neuznání nákladů z důvodu údajné diskriminace. Finanční úřad výrok 
MŠMT o diskriminaci potvrdil. V této věci bude dále jednáno. 
 
1.3 Tiskový audit: 
Matematický ústav přistoupí k pronájmu dvou tiskáren v případě, že to bude pro ústav 
hospodárné.  



 
2. Studijní  záležitosti: 
Kočan 
 
2.1 Výkazy o studiu (indexy): 
Matematický ústav již od nového akademického roku nebude používat výkazy o studiu, 
studenti se budou prokazovat ID kartou (zajišťuje CIT SU). 
 
 
3. Aplikovaná matematika: 
Melecký 
 
3.1 Informace o projektu OPVK: 
Podal informaci o průběhu řešení projektu OPVK “Inovace bakalářských studijních oborů 
ve spolupráci s praxí”. Projekt bude ukončen 19. 9. 2013, je zpracována 5. monitorovací 
zpráva, podle aktuálních výsledků hospodaření se počítá s úsporou cca 500 tis. Kč.  
 
 
4. Studijní a ekonomické záležitosti: 
Šindlerová 
 
4.1 Informace o příjímacím řízení: 
Termín zasílání návratek pro uchazeče z 1. kola příj. řízení: 28. 6. 2013 (dosud potvrdilo 
nástup ke studiu 32 uchazečů). 
2. kolo příj. řízení: dosud 16 přihlášek. 
 
4.2 Směrnice rektora č. 14/2013: 
Informovala o platnosti nové Směrnice rektora č. 14/2013 o poskytování náhrad výdajů při 
pracovních cestách. Upozornila na některé změny. 
 
 
 
Termín zářijového Kolegia ředitele bude dojednán elektronicky. 
 
  
Zapsala: Jiřina Böhmová 


