Slezská univerzita v Opavě
Matematický ústav
KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU
22. zasedání dne 11. 2. 2002
Zápis
Přítomni: J. Böhmová, L. Klapka, D. Krupka, M. Marvan, J. Smítal, K. Smítalová, J. Sýkora,
J. Šindlerová
Program:
1. Kontrola zápisu
2. Informace ředitele
3. Studijní záležitosti
4. Výpočetní technika
5. Věda a zahraniční styky
6. Globální analýza
7. Aplikovaná matematika
8. Různé
1. Kontrola zápisu
K bodu 6, výměna účelové dotace ve výši 99 tis. Kč s OPF SU za finance z FRIMu - zajišťuje doc.
Marvan ve spolupráci s rektorátem.
2. Informace ředitele
- Kolegium rektora se bude konat 12. 2. 2002.
- Ředitel již obdržel Zprávu o pedagogické činnosti MÚ za rok 2001, ke které nemá žádné připomínky.
Vyslovil poděkování ing. Šindlerové za její vypracování.
3. Studijní záležitosti
Doc. Smítalová
- předkládá (po připomínkách) druhou verzi návrhu nového bakalářského studijního oboru Obecná
matematika, který by měl být základem třístupňového studia. Návrh obdrželi členové KŘ i členové MÚ.
V návrhu se počítá se sestavením dvou základních bloků - zvlášť pro studenty matematických oborů a
zvlášť pro studenty informatiky a fyziky.
Ing. Sýkora
- předložil návrh blokového studia oboru Matematické metody v ekonomice a Aplikovaná matematika
pro řešení krizových siuací. Ve splupráci s doc. Smítalovou předloží ještě návrh blokového studia pro
obor Aplikovaná matematika.
Připomínky a podněty k oběma návrhům je možno podávat do týdne na sekretariát MÚ.
4. Výpočetní technika
Doc. Marvan
- informoval o připravené smlouvě o výpůjčce mezi Matematickýcm ústavem v Opavě a firmou T-Soft
Praha. Jedná se zapůjčení softwarového produktu RISKAN, včetně uživatelské dokumentace, v ceně cca
50 000 Kč. Tento software bude používán k výuce studentů oboru Matematické metody v ekonomice.
Zapůjčení softwaru je zdarma.
KŘ schválilo podepsání smlouvy o výpůjčce.
- informoval o skutečnosti, že webmasterem ústavu je i nadále pan Michal Mikláš, který pracuje jako
laborant na 50% pracovní úvazek. Navrhuje práci webmastera ocenit formou mimořádné odměny ve výši
1000 Kč měsíčně. Odměna by měla být vyplácena čtvrtletně.
KŘ s návrhem doc. Marvana souhlasí.

5. Věda a zahraniční styky
Doc. Klapka
- 30. 1. 2002 se zúčastnil (jako člen komise) zasedání hodnotící komise oponentských řízení FRVŠ.
Hodnotící komise upozornila především na to, že ve zprácách o řešení projektů nebyly doloženy
odchylky od zadání v položce financování. Všechny projekty byly uznány jako splněny. Projekt dr.
Málka byl hodnocen jako druhý nejlepší.
6. Globální analýza
Prof. Krupka
- nemá na program KŘ žádný bod pro jednání.
7. Aplikovaná matematika
Ing. Sýkora
- předložil návrh, aby byl jmenován pedagogickým poradcem pro studijní obory Matematické metody v
ekonomice a Aplikovaná matematika pro řešní krizových situací.
KŘ souhlsí s návrhem, aby ředitel ústavu jmenoval ing. Sýkoru pedagogickým poradcem pro výše
uvedené obory, bez finančních nároků.
8. Různé
Ing. Šindlerová
- vzhledem k tomu, že SU ještě neobdržela od MŠMT dotaci na vzdělávací činnost, doporučuje odložit
větší objednávky.
Prof. Smítal
- SU obdržela dotaci na stipendia studentů v doktorském studijním programu (prezenční studium, první
3 roky studia) ve výši 6 000 Kč v průměru na studenta. Ředitel v této souvislosti požádal přítomné
školitele, aby zohlednili tuto skutečnost a případně podali návrhy na úpravu stipendií svých studentů.
- předběžný termín konání VR MÚ je stanoven na 8. 4. 2002.
- termín přijímacích zkoušek pro studenty matematických oborů byl stanoven na 6. 6. 2002.
Příští KŘ se bude konat 11. března 2002 v 9.30 hod. v pracovně prof. Smítala.
Zapsala: Jiřina Böhmová

