Slezská univerzita v Opavě
Matematický ústav
KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU
34. zasedání dne 28. 4. 2003
Zápis
Přítomni: J. Böhmová, T. Kopf, M. Marvan, J. Smítal, K. Smítalová, J. Sýkora,
J. Šindlerová,
Omluvena: M. Štefánková (zahraniční služební cesta)
Program:

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

1. Kontrola zápisu
2.3 Prof. Smítal požádal doc. Krupkovou o dodání závěrečné zprávy o řešení projektu
GA ČR, kde je SU spoluřešitelským pracovištěm, a to včetně příloh, které na
spoluřešitelském pracovišti vznikly a na kterých se podíleli pracovníci ústavu.
Prof. Smítal obdržel k datu 28. 4. 2003 dopis od doc. Krupkové, ve kterém řediteli ústavu
sděluje, že není oprávněna závěrečnou zprávu poskytnout a doporučuje požadavek
adresovat řešiteli grantu prof. Krupkovi.
Závěr:
KŘ doporučuje řediteli ústavu trvat na požadavku, aby doc. Krupková dodala seznam prací
a kopie preprintů, které na SU vznikly a na kterých se pracovníci MÚ podíleli.
2. Informace ředitele
Prof. Smítal
2.1 Poděkoval doc. Marvanovi za zastupování v době své služební cesty v Itálii.
2.2 Informoval o grantech a projektech podaných za Matematický ústav v Opavě:
Granty GA ČR:
"Kvantová teorie pole na zakřivených prostoročasech..."- doc. Kopf
"Geometrie integrabilních systémů" - doc. Marvan
"Topologické a analytické metody v teorii dynamických systémů a matematické fyziky" prof. Smítal (doktorský projekt).
Projekty FRVŠ:
"Doktorandský seminář z dynamických systémů" - dr. Lampart
"Multimediální učebna pro výuku krizového řízení" - ing. Jurák (rektorát), spoluřešitel doc. Marvan.
2.3 Informoval, že byl schválen projekt vědecko-technické spolupráce s Rakouskem
AKTION - prof. Smítal, prof. Reich (dotace na rok 2003: 37 tis. Kč, 1960 EUR).
2.4 Informoval o podání přihlášek do celostátního kola SVOČ 2003 a poděkoval všem
vedoucím přihlášených prací. Práce podali:
Gabriela Dvorníková (5. roč., Matematická analýza), vedoucí: prof. Smítal,
Alžběta Haková (5. roč., Geometrie), vedoucí: doc. Krupková,
Renata Otáhalová (4. roč., Matematická analýza), vedoucí: doc. Kopf,
Peter Sebestyén (5. roč., Geometrie), vedoucí: doc. Marvan.

2.5 Podle dostupných informací bude uzávěrka podání přihlášek k výzkumným záměrům
v listopadu 2003.
2.6 Doc.Krupková a doc. Klapka dodali hodnocení doktorských studentů 5.ročníku
(dr. Smetanová, Mgr. Chládek) v období od 1. 2. 2003 do 30. 4. 2003. Z uvedeného
vyplývá, že dr. Smetanová požádala o přestup na UP v Olomouci (k 1. 4. 2003), práce
Mgr. Chládka probíhá v souladu s jeho výukovým plánem.
3. Studijní záležitosti
Doc. Smítalová
Prostřednictvím pana rektora byl Akademickému senátu SU předložen Studijní program
Matematika pro akademický rok 2003/2004.
4. Aplikovaná matematika
Ing. Sýkora
Podal informace o jednání se Státním zdravotním ústavem a o možnostech případné
spolupráce.
5. Různé:
5.1 Doc. Marvan pozval všechny členy KŘ na Matematický výlet, který se bude konat ve
čtvrtek 1. 5. 2003. Aktuální informace o vlakovém spojení a trase jsou vyvěšeny na všech
matematických nástěnkách a zveřejněny na www ústavu.
5.2 Doc. Marvan informoval o vypsání výběrového řízení na místo vědeckého pracovníka
pro obor diferenciální invarianty, variační počet na varietách (doba určitá) a o příjezdu (po
vyřízení všech potřebných dokladů) dr. Sakoviče z Běloruska (veškeré náklady budou
hrazeny z grantu NATO).
5.3 Ing. Sýkora podal informaci o rozvázání pracovního poměru s Lenkou Pavlíčkovou
(dohodou, na vlastní žádost, k 30. 4. 2003). Pracovní místo koordinátora projektu navrhuje
personálně obsadit Mgr. Alešem Rodem (50% pracovní úvazek, datum nástupu bude
upřesněno).
Příští Kolegium ředitele se bude konat 12. května 2003 v 10.30 hod. v pracovně
prof. Smítala.
Zapsala: Jiřina Böhmová

