Slezská univerzita v Opavě
Matematický ústav v Opavě

KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU
125. zasedání dne 30. 4. 2013
Zápis
Přítomni: J. Böhmová, Z. Kočan, T. Kopf, M. Marvan, J. Melecký, J. Smítal, J. Šindlerová,
M. Štefánková.
Omluveni: V. Averbuch. M. Engliš
Program:
1. Kontrola zápisu.
2. Informace z KR.
3. Věda a výzkum.
4. Výpočetní technika.
5. Studijní záležitosti.
6. Studijní a ekonomické záležitosti.
7. Různé.

1. Kontrola zápisu:
Smítal
1.1
SVOČ 2013:
Závěrečného kola soutěže vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti v matematice a
informatice SVOČ 2013 se za Matematický ústav zúčastní dvě studentky – Jana Doleželová
(5. ročník, MA) a Tereza Šimšová (1. ročník, nAM). Termín podávání přihlášek byl
prodloužen do 1. 5. 2013.
1.2
II. kolo příjímacího řízení:
Informace o II. kole příjímacího řízení na matematické obory byla schválena v AS SU a je
zveřejněna na www stránkách.
2. Informace z KR:
Prof. Smítal podal informace o některých bodech z dubnového Kolegia rektora.
3. Věda a výzkum:
Engliš(v zastoupení Smítal)
3.1
Projekty GA ČR:
Za MÚ bylo odevzdáno 5 projektů: 2 standardní (Málek,Jelšovská) a 3 postdoktorské
projekty (Vojčák,Rucká,Dvořáková). Za Slezskou univerzitu bylo podáno celkem 19

projektů.
3.2
RIV:
Dodávky dat do RIV za Matematický ústav byly odevzdány v termínu, M. Engliš děkuje
A. Ryšavému za odpovědné zpracování.
3.3
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.
3.4
Smlouvy GA ČR:
SU obdržela smlouvy z GAČR; na formuláři chybí kolonka pro podpis řešitele, bude proto
řešeno dodatečným interním formulářem, kde řešitel stvrdí že byl s textem smlouvy, popř.
dodatku na daný rok, seznámen.
4. Výpočetní technika:
Marvan
4.1
Informace o tiskovém auditu:
Informoval o tiskovém auditu SU. Matematický ústav přistoupí k pronájmu tiskáren nebo
kopírek pouze v případě, že to bude pro ústav výhodné. M. Marvan prověří finanční
podmínky.
5. Studijní záležitosti:
Kočan
5.1
Zkvalitňování úrovně výuky v MÚ:
Neoficiální skupina odborníků pod vedením Z. Kočana (K. Smítalová, M. Štefánková),
která měla zmapovat případné problémy nejenom v oblasti navazujícího studia a navrhnout
opatření vedoucí ke zvýšení úrovně znalostí studentů, předložila KŘ následující závěr:
- při zapisování odborné praxe (týká se studentů AMKS a MME) musí být splněny
předpoklady (Melecký, Kopf, Stolín),
- bude upraven sylabus předmětu: Optimalizační metody v praxi (Kopf),
- u předmětu Vybrané partie z MA I bude zkouška po I. i II. semestru,
- bude stanoven minimální počet kreditů B pro všechny studijní obory bakalářského a
magisterského navazujícího studijního programu Matematika (Kočan).
Kolegium ředitele s předloženými závěry souhlasí, ředitel děkuje všem, kteří se na analýze
podíleli.
6. Studijní a ekonomické záležitosti:
Šindlerová
6.1
Příjímací zkoušky k navazujícímu studiu:
Pozvánky k příjímacím pohovorům pro uchazeče o studium v navazujícím studijním
programu Matematika byly odeslány. Termín příjímacích zkoušek byl stanoven na
6. 6. 2013 od 10.00 hod. Zkušební komise : Z. Kočan (předseda), T. Kopf, M. Štefánková.

7. Různé:
Kopf
7.1
Problém plagiátorství:
Informoval o problému plagiátorství při vypracovávání seminární práce u studenta
Matematického ústavu.
Kolegium ředitele
navrhuje v takových případech zvážit předložení informací
Disciplinární komisi SU.
7.2
Nefunkčnost systému spisové služby Elisa:
Ředitel děkuje J. Böhmové a J. Šindlerové za mimořádné úsilí, s nímž zabezpečují
spisovou agendu v situaci, kdy nový systém spisové služby SU stále není funkční.
Zapsala: Jiřina Böhmová

