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MMMMAAAATTTTEEEEMMMMAAAATTTTIIIICCCCKKKKÝÝÝÝ    ÚÚÚÚSSSSTTTTAAAAVVVV    SSSSlllleeeezzzzsssskkkkéééé    uuuunnnniiiivvvveeeerrrrzzzziiiittttyyyy    vvvv    OOOOppppaaaavvvvěěěě

VVVVĚĚĚĚDDDDEEEECCCCKKKKÁÁÁÁ    RRRRAAAADDDDAAAA    MMMMAAAATTTTEEEEMMMMAAAATTTTIIIICCCCKKKKÉÉÉÉHHHHOOOO    ÚÚÚÚSSSSTTTTAAAAVVVVUUUU    SSSSLLLLEEEEZZZZSSSSKKKKÉÉÉÉ    UUUUNNNNIIIIVVVVEEEERRRRZZZZIIIITTTTYYYY
1111....    zzzzaaaasssseeeeddddáááánnnníííí    ddddnnnneeee    22226666....    4444....    1111999999999999    vvvv    OOOOppppaaaavvvvěěěě,,,,    11111111....00000000    hhhhooooddddiiiinnnn

Přítomni: Averbuch, Bartušek, Ger, Krupka, Krupková, Mikeš, 
Smítal(předseda), Smítalová, Schwabik, Klapka (tajemník)

Omluven: Kowalski

PPPPrrrrooooggggrrrraaaammmm:::: :::: 1. Informace ředitele Matematického ústavu SU.
2. Schválení jednacího řádu Vědecké rady MÚ SU.
3. Akreditace habilitačních a profesorských řízení.
4. Studijní plány oborů studijního programu Matematika na
    rok 1999/2000.
5. Schválení komisí pro státní závěrečné zkoušky Mgr. a Bc.
6. Schválení komise pro státní rigorózní zkoušky.
7. Schválení komise pro státní doktorské zkoušky.
8. Schválení nových školitelů.
9. Různé.

1111....    ZZZZaaaahhhháááájjjjeeeennnníííí    ----    úúúúvvvvooooddddnnnníííí    sssslllloooovvvvoooo    ppppřřřřeeeeddddsssseeeeddddyyyy    VVVVěěěěddddeeeecccckkkkéééé    rrrraaaaddddyyyy    MMMMÚÚÚÚ    SSSSUUUU....

1.1 Předseda VR MÚ přivítal všechny členy Vědecké rady MÚ na 1. zasedání.
1.2 Všichni členové VR obdrželi tyto informativní materiály:

- Návrh jednacího řádu VR MÚ SU
- Podklady pro akreditaci habilitačních a profesorských 
   řízení
- Studijní plány studijního programu Matematika
- Návrhy komisí pro státní závěrečné a rigorózní zkoušky

2222....    NNNNáááávvvvrrrrhhhh    jjjjeeeeddddnnnnaaaaccccííííhhhhoooo    řřřřáááádddduuuu    MMMMÚÚÚÚ    SSSSUUUU....

2222....1111 Předseda VR předložil k projednání návrh jednacího řádu VR MÚ SU.
Hlasování : Počet přít.: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: O
ZZZZáááávvvvěěěěrrrr ::::
VR doporučuje Jednací řád VR MÚ SU předložit ke schválení AS SU.

3333....    AAAAkkkkrrrreeeeddddiiiittttaaaacccceeee    hhhhaaaabbbbiiiilllliiiittttaaaaččččnnnníííícccchhhh    aaaa    pppprrrrooooffffeeeessssoooorrrrsssskkkkýýýýcccchhhh    řřřříííízzzzeeeennnníííí

3333....1111 Předseda VR požádal členy o vyjádření k předloženým materiálům. Na
základě těchto materiálů má být podána žádost o akreditaci habilitačních a
profesorských řízení ve jmenovacím oboru Matematika, směr Geometrie a
globální analýza a směr Matematická analýza na MÚ SU.
Připomínky k předloženým materiálům:
Doc. Krupková:  Doporučuje do přílohy "Přehled grantů" zahrnout i zmínku o
institucionálních výzkumech a částce, kterou jsou dotovány.
Doc. Schwabik:  Dle stávajících předpisů lze udělit právo konat habilitační a
profesorská řízení tam, kde probíhá doktorské studium - Matematický ústav tuto
podmínku splňuje.
ZZZZáááávvvvěěěěrrrr ::::
VR MÚ SU projednala předložené materiály k žádosti o akreditaci habilitačního a
profesorského řízení v oboru  Matematika, směr Geometrie a globální analýza a
směr Matematická analýza. Návrh schvaluje a žádá předsedu VR o předání
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rektorovi SU, který jej předloží ke schválení Vědecké radě SU a následně, do
konce června, postoupí MŠMT.
Hlasování: Počet přít.: 9 Pro: 9 Proti: O Zdržel se: 0

4444....    SSSSttttuuuuddddiiiijjjjnnnníííí    pppplllláááánnnnyyyy    oooobbbboooorrrrůůůů    ssssttttuuuuddddiiiijjjjnnnnííííhhhhoooo    pppprrrrooooggggrrrraaaammmmuuuu    MMMMaaaatttteeeemmmmaaaattttiiiikkkkaaaa    nnnnaaaa    rrrrooookkkk
1111999999999999////2222000000000000....

4444....1111 Informace doc. Smítalové:
Studijní plány oborů studijního programu Matematika na rok 1999/2000 téměř
kopírují studijní program z roku 1998. Bylo jej však třeba upravit pro kreditní
systém, ve kterém je určen celkový počet kreditů -pro Bc. studium 180, pro Mgr.
studium 240. Kredity jsou rozděleny: kredity A - povinné,

kredity B - volitelné,
kredity C - libovolné.

Studijní plány jsou stanoveny tak, aby každý student mohl po třech letech
absolvovat jako Bc. a pak pokračovat dále v magisterském studiu.
Na formální stránce studijních plánů se ještě pracuje ve spolupráci se studijním
oddělením FPF SU.
Diskuse:
Prof. Krupka: Na 4. setkání matematických fyziků proběhla diskuse studentů
doktorského studia o vzniku samostatného semináře, který by byl zaměřen k
jejich doktorské práci, a na kterém by studenti mohli přednášet v angličtině a
ověřit si zde své jazykové znalosti.
Tento seminář by bylo možno zařadit jako fakultativní.
Prof. Smítal: Studenti doktorského studia G a GA mají povinný jeden cizí jazyk a
studenti doktorského studia MA dva cizí jazyky. Mělo by dojít je sjednocení.
Po diskusi:
Studenti doktorského studia budou mít jeden cizí jazyk povinný. Studenti Ph.D
studia MA, kteří již mají druhý cizí jazyk zapsán budou pokračovat v jeho studiu
a tento jazyk bude zapsán jako fakultativní.
Doc. Krupková:  Citace ze zasedání Oborové rady geometrie a globální analýzy ze
dne 19. 11. 1999:
Nově zařadit: Geometrická teorie diferenciálních rovnic

Geometrické metody ve fyzice
   a) Geometrické metody v obecné teorii relativity a teorii 
        pole
   b) Geometrické metody v mechanice

Vypustit: Projektivní geometrie
Algebraické variety

Doc. Schwabik: Požadavky ke státním závěrečným zkouškám by měly obsahovat i
seznamy doporučené literatury.
ZZZZáááávvvvěěěěrrrr ::::
VR MÚ SU schvaluje studijní plány studijního programu Matematika včetně
požadavků ke státním závěrečným zkouškám a zplnomocňuje ředitele MÚ SU k
odstranění nedostaků a provedení stylistických úprav.
Hlasování: Počet přít.: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

5555....    KKKKoooommmmiiiisssseeee    pppprrrroooo    ssssttttááááttttnnnníííí    zzzzáááávvvvěěěěrrrreeeeččččnnnnéééé    zzzzkkkkoooouuuušššškkkkyyyy

Diskuse:
Prof. Krupka: Vypustit slovo včetně u Počítačové geometrie a nahradit čárkou.
Doc. Smítalová: Uvést v komisi pro státní závěrečné zkoušku u MME doc.
Schindlera jako pátého člena komise.
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ZZZZáááávvvvěěěěrrrr ::::
VR MÚ SU schvaluje standardní složení komisí s tím, že ředitel MÚ může komise
dle potřeby aktuálně posílit (v případě nemoci, služ. cesty apod.) kterýmkoliv ze
schválených členů.
Hlasování: Počet přít.: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

6666....    KKKKoooommmmiiiisssseeee    pppprrrroooo    ssssttttááááttttnnnníííí    rrrriiiiggggoooorrrróóóózzzznnnníííí    zzzzkkkkoooouuuušššškkkkyyyy

ZZZZáááávvvvěěěěrrrr ::::
VR MÚ SU schvaluje složení komise pro státní rigorózní zkoušky.
Hlasování: Počet přít.: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

7777....    KKKKoooommmmiiiisssseeee    pppprrrroooo    ssssttttááááttttnnnníííí    ddddooookkkkttttoooorrrrsssskkkkéééé    zzzzkkkkoooouuuušššškkkkyyyy

ZZZZáááávvvvěěěěrrrr ::::
VR MÚ SU souhlasí s tím, aby komise pro státní doktorské zkoušky byly
personálně shodné s oborovými radami s tím, že ústní zkouška proběhne před
komisí složenou ze tří členů příslušné oborové rady a školitele, a obhajoba
proběhne před celou oborovou radou.
Hlasování: Počet přít.: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

8888....    SSSScccchhhhvvvváááálllleeeennnníííí    nnnnoooovvvvýýýýcccchhhh    šššškkkkoooolllliiiitttteeeellllůůůů

8888....1111 Oborová rada geometrie a globální analýzy doporučuje, aby se novou
školitelkou stala Doc. RNDr. Jana Musilová, CSc. z MU Brno, která působí na 20%
úvazek na Matematickém ústavu SU pro vědeckou činnost.
ZZZZáááávvvvěěěěrrrr ::::
VR MÚ SU souhlasí s tím, aby se Doc. Musilová stala školitelkou doktorského
studia geometrie a globální analýzy na Slezské univerzitě v Opavě.
Hlasování: Počet přít.: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

9999....    RRRRůůůůzzzznnnnéééé

Prof. Ger uvedl, že je velmi poctěn členstvím ve Vědecké radě MÚ SU a zároveň
vyjádřil přání pokračovat ve vzájemné spolupráci mezi Slezskou univerzitou v
Opavě a Slezskou univerzitou v Katovicích.

Zapsala. Jiřina Böhmová

Schválil: Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.
  předseda Vědecké rady MÚ SU


