Slezská univerzita v Opavě
Matematický ústav v Opavě
KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU
46. zasedání dne 15. 6. 2004
Zápis
Přítomni: J. Böhmová, T. Kopf, J. Smítal, K. Smítalová, J. Sýkora, J. Šindlerová,
M. Štefánková
Omluven: M. Marvan
Program:

1. Kontrola zápisu
2. Informace ředitele
3. Aplikovaná matematika
4. Studijní a ekonomické záležitosti
5. Různé

1. Kontrola zápisu
Smítal
3.1 Doc. Smítalová zaslala doc. Žáčkovi odpověď na dotazy týkající se studijního
programu Matematika.
3.2 Studenti SU, kteří studují odbornou matematiku a absolvovali blok učiva pro získání
učitelské kvalifikace budou skládat zkoušku před státnicovou komisí (didaktika
matematiky). Bude jim předáno osvědčení o absolvování celoživotního vzdělávání
(doplňující studium k získání učitelské kvalifikaci).
2. Informace ředitele
Smítal
2.1 Závěrečného kola mezinárodní soutěže SVOČ 2004 z matematiky se zúčastnilo 5
studentů Matematického ústavu. Úspěchem je 3. místo, které získala studentka 4. ročníku
matematické analýzy Michaela Čiklová. Ředitel děkuje všem zúčastněným studentům i
pedagogům, kteří studenty odborně vedli.
2.2 16. 6. proběhne obhajoba dizertační práce a státní doktorská zkouška RNDr. Lenky
Čelechovské (10:00 hod., zasedací místnost rektora).
2.3 Dne 3. 6. 2004 byl úspěšně zakončen počítačový kurz pro seniory, který měl 10
prvních absolventů. Ředitel děkuje všem studentům i pracovníkům ústavu, kteří se na
přípravě a realizaci kurzu podíleli. Jmenovitě pak P. Kolovratovi a A. Rodovi.
2.4 Program rozvojových projektů pro příští rok již byl zveřejněn. Informace obdrželi
T. Kopf a M. Marvan.
2.5 Směrnice o doktorském studiu (případně doplnění studijního a zkušebního řádu SU)
zatím nebyla vydána, Matematický ústav bude řešit až bude oficiálně známo v čem došlo
ke změně.
2.6 Uzávěrka rozvojových programů MŠMT - 3. 9. 2004 na rektorátě.
3. Aplikovaná matematika
Sýkora
3.1 Informoval o jednáních na Institutu ochrany obyvatelstva. Řešily se problémy zajištění
výuky pro studenty AMŘKS. Dále jednal s Vojenskou akademii v Hradci Králové
a Vojenskou akademii v Brně.
Ředitel ústavu vyjádřil ing. Sýkorovi poděkování za všechna jednání, která vede ve věcech
krizového řízení.

4. Studijní a ekonomické záležitosti
Šindlerová
4.1 Informovala o I. kole přijímacího řízení na matematické obory.
Shrnutí:
přihlášeno: 57 uchazečů (3 požádali o převedení přihlášky do 2. kola)
přijato:
32 uchazečů, 1 podal žádost o přezkum rozhodnutí k rektorovi - je v řízení.
Ředitel děkuje všem, kteří se na přípravě a průběhu přijímací řízení podíleli.
4.2 Všichni řešitelé IGS budou vyúčtování projektů předkládat na ekonomické oddělení
rektorátu.
5. Různé
Kopf
5.1 Informoval o financování projektů EU. Problematika přesahuje rámec KŘ, proto
proběhne jednání o možnostech podání projektu v užším kruhu (Kopf, Smítalová, Sýkora).
Smítal
5. 2 Poděkoval doc. Štefánkové za práci, kterou vykonala ve funkci zástupkyně ředitele
pro vědu a zahraniční styky.

Příští Kolegium ředitele se bude pravděpodobně konat 6. 9. 2004 v 10.30 hod. v pracovně
prof. Smítala.

Zapsala: Jiřina Böhmová

