Slezská univerzita v Opavě
Matematický ústav v Opavě
KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU
149. zasedání dne 25. 9. 2018
Zápis
Přítomni: J. Böhmová, M. Engliš, K. Hasík, Z. Kočan, M. Málek, J. Melecký, J. Smítal,
J. Šindlerová, M. Štefánková.
Omluveni: M.Marvan.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola zápisu.
Informace ředitele.
Věda a zahraniční styky.
Výpočetní technika.
Oddělení FADR.
Oddělení AM.
Různé.

1. Kontrola zápisu:
Engliš
1.1
Akreditace:
Akreditační materiál byl projednán v Radě pro vnitřní hodnocení SU. Připomínky budou
zapracovány. Akreditační materiál na dostudování studentů podáván nebude (v souvislosti
se změnou zákona).
1.2
Projekt OPVVV Mobility:
Proběhlo výběrové řízení na pozici výzkumného pracovníka - druhého seniora ze zahraničí
v rámci projektu OPVVV - "Podpora mezinárodní mobility výzkumných pracovníků na
SU". Řešitel projektu akceptoval doporučení výběrové komise s výsledkem:
druhý senior ze zahraničí - prof. Sergei Trofimchuk (leden - červen 2019),
(od 1. 9. je zaměstnán prof. Popovych, od 1. 10. vyjíždí dr. Vojčák).
1.3
Stáže zahraničních vědeckých pracovníků:
Od 4. 9. nastoupil do pracovního poměru dr. Leite Freire (Brazílie).
Ředitel informoval o možnosti přijetí dalších zahraničních vědeckých pracovníků na 3-4
měsíční stáže. Návrhy na oslovení možných adeptů je možno řediteli sdělit do 26. 9. 2018.
1.4
Projekt “Nábyteček”:
Matematický ústav vyčerpal všechny plánované prostředky pro letošní rok (časopisy,
výpočetní technika).
2. Informace ředitele:
Engliš
2.1

Výjezdní seminář "Praděd":

Výjezdní seminář řešitelů vědeckých projektů se uskuteční ve dnech 22.-24. 11. 2018
v horském hotelu Figura. Proběhne hodnocení pracovníků hrazených z prostředků na
vědeckou činnost a doktorských studentů.
2.2
Institucionální akreditace:
Dne 17. 10. navštíví Matematický ústav hodnotící komise pro oblast vzdělávání matematika. Přítomni by měli být zástupci ředitele, vedoucí oddělení a garanti studijních
oborů.
2.3
Nové vebové stránky SU:
Vzhledem k určitým problémům souvisejícím se spuštěním nových webových stránek SU,
bude vydána k této problematice směrnice rektora. Zodpovídá: J. Nosek, za MÚ:
M. Málek. MÚ bude usilovat o větší pravomoce pro obsahovou náplň.
2.4
Smluvní výzkum:
V souvislosti s nabídkou na smluvní výzku (Olma, Olomouc), dospělo vedení ústavu k
závěru, že navrhovaný smluvní výzkum nespadá do oblasti souvisejících s vědeckým
zaměřením MÚ. Do budoucna je pro ústav vhodnější zaměřovat se spíše na podniky
poskytující praxi našim studentům.
2.5
Studijní neúspěšnost:
Na základě konečného výstupu počtu studentů z databáze SIMS budou zvážena možná
opatření ke snížení studijní neúspěšnosti.
2.6
Brain Fitness:
Dne 26. 9. bude slavnostně otevřeno BrainFitness (mozková posilovna Matematického
ústavu). Ředitel děkuje všem, kteří se na přípravě a realizaci celé akce podíleli, zvláště
D. Slosarczykovi a M. Málkovi.
2.7
20. výročí vzniku MÚ:
V roce 2019 bude Matematický ústav slavit 20. výročí od svého založení. Kolegium
ředitele prodiskutovalo možnost uspořádat k výročí vědeckou konferenci (zodpovídají:
za část dynamické systémy - Z. Kočan, za část geometrie a globální analýza - M. Marvan,
koordinátor - M. Málek).
3. Věda a zahraniční styky:
Smítal
3.1
Vědecká rada MÚ:
Dne 26. 9. proběhne zasedání Vědecké rady MÚ. Na programu bude projednání aktualizace
Plánu realizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,
umělecké a další tvůrčí činnosti MÚ pro rok 2019 a záležitosti Oborové rady MÚ.
3.2
Metodika hodnocení výzkumných organizací:
Informoval o výstupech nové Metodiky hodnocení výzkumných organizací. Podrobněji
bude referováno na výjezdním semináři (Praděd).

4. Výpočetní technika:
Málek
4.1
Projekty ISIP, IP:
Byl podán návrh na pokračování projektu IP Popularizace matematiky.
Do konce října budou odevzdány návrhy projektů ISIP.
5. Oddělení funkcionální analýzy a diferenciálních rovnic:
Hasík
5.1
Horizont 2020:
Informoval o přípravě projektů Horizont 2020 (na projektech se podílejí 4 ústavy SU).
Výsledkem by mělo být podání aspoň 3 projektových žádostí do konce roku 2019.
Bude diskutováno na výjezdním semináři (Praděd).
6. Oddělení aplikované matematiky:
Melecký
6.1
Udržitelnost projektu:
Informoval o přípravě závěrečné zprávy k projektu OPVK Inovace bakalářských studijních
oborů se zaměřením na spolupráci s praxí (končí udržitelnost projektu).
6.2
Prezentace na středních školách:
Byly diskutovány další možnosti spolupráce se středními školami. Podrobněji bude řešeno
na výjezním semináři (Praděd).
7. Různé:
Štefánková
7.1
Akademický den a ředitelské volno:
Vznesla dotaz na případné vypsání ředitelského volna v souvislosti s Akademickým dnem
SU (3. 10.).
Ředitelské volno vyhlášeno nebude.

Zapsala: Jiřina Böhmová

