Slezská univerzita v Opavě
Matematický ústav v Opavě
KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU
143. zasedání dne 3. 7. 2017
Zápis
Přítomni: J. Böhmová, M. Engliš, Z. Kočan, M. Málek, J. Melecký, J. Šindlerová.
Omluven: V. Averbuch, J. Smítal, M. Štefánková.
Program:
1. Kontrola zápisu.
2. Informace ředitele.
3. Studijní záležitosti.
4. Výpočetní technika.
5. Studijní a ekonomické záležitosti.
1. Kontrola zápisu:
Engliš
1.1
Střednědobá koncepce vědecké činnosti:
Matematický ústav bude připravovat koncepci vědecké činnosti na roky 2018–2020.
Materiál by měl být projednán ve Vědecké radě Matematického ústavu na podzim 2017.
Návrhy je možno posílat do 28. 7. 2017 řediteli MÚ.
Zodpovídá: M. Engliš.
1.2
Projekty MSK:
Projekt na pořízení SW pro studenty oboru AMKS je realizován. SW by měl být dodán do
konce srpna.
1.3
Akademický den 2017.
Dne 10. 10. 2017 proběhne Akademický den SU. Do konce června bylo možno podat
rektorovi návrhy na udělení Ceny rektora za vynikající tvůrčí počin. Za MÚ byl podán
1 návrh.
1.4
Evaluace.
Evaluace vědecké části Matematického ústavu v Opavě proběhne pravděpodobně v
listopadu 2017, členy evaluační komise projedná Vědecká rada MÚ na podzimním
zasedání. K evaluaci se připravuje vnitřní norma, která bude v nejbližších dnech rozeslána
k připomínkování.
2. Informace ředitele:
Engliš
2.1
Vnitřní mzdový předpis, úprava výkonostních odměn:
Od 1. 7. 2017 je v platnosti nový Vnitřní mzdový předpis SU. V této souvislosti došlo k
úpravě mzdových tarifů pracovníků MÚ.
Slezská univerzita dále obdržela od MŠMT navýšení příspěvku na vzdělávací činnost na

druhou polovinu roku 2017. V MÚ bude řešeno zvýšením výkonostních odměn u
pracovníků, jejichž mzda je hrazena plně nebo částečně z prostředků na vzdělávací činnost.
2.2
Aktualizace Dlouhodobého záměru MÚ na rok 2018:
Návrhy na aktualizaci Dlouhodobého záměru Matematického ústavu na rok 2018 je možno
posílat řediteli MÚ do 14. 7. 2017.
2.3
Bezpečnost práce:
Vzhledem k nelepšící se situaci ohledně bezpečnosti práce v některých pracovnách
pracovníků MÚ (podepření závěsných polic, havárie polic na sekretariátu MÚ), bude
ředitel informovat vedení SU.
2.4
Personální změny v odděleních MÚ:
Od 1. 7. 2017 došlo k některým personálním změnám v odděleních MÚ:
K. Hasík a B. Volná – Oddělení funkcionální analýzy a diferenciálních rovnic,
O. Stolín – Oddělení aplikované matematiky,
laboranti MÚ – Sekretariát MÚ.
Od 1. 7. 2017 nastoupila na místo odborné asistentky RNDr. Jana Hantáková, Ph.D.
(Oddělení reálné analýzy a dynamických systémů).
2.5
Podmínky pro přijetí – doktorský studijní program:
Byly diskutovány podmínky pro přijetí uchazečů ke studiu v doktorském studijním
programu P 1102 v angličtině. Pokud bude možnost rozdílných podmínek pro přijetí pro
studium v angličtině, pak bude zváženo konání příjímací zkoušky formou posouzení
určených dodáných materálů. Bude řešeno. Termín: září 2017.
Za www stránky zodpovídá M. Málek.
2.6
Operační program:
Na začátku července bude vyhlášena výzva operačního programu OPVVV: Mezinárodní
mobilita výzkumných pracovníků. Matematický ústav bude podání své části projektu
připravovat.
3. Studijní záležitosti:
Kočan
3.1
Akreditace a výsledky z učení:
Stav akreditací: je potřeba, aby garanti oborů i garanti předmětů připravovali podklady a
postupně zaváděli informace do IS Stag (kolonky k vyplnění jsou již v systému
připraveny).
Zodpovídá: Z. Kočan.
4. Výpočetní technika:
Málek
4.1
CzechELib:
Informoval o průběhu realizace projektu CzechElib (národní centrum, které bude
zajišťovat centrálně pro celou výzkumnou a vzdělávací sféru v ČR nákup a zpřístupnění
klíčových elektronických informačních zdrojů pro potřeby vědy, výzkumu a vzdělávání).

Projekt je nyní v 1. části 2. fáze realizace (posílají se nabídky). Není zatím jasno, zda a jak
objednávat časopisy na rok 2018. M. Málek bude řešit ve spolupráci s ing. Podmolem.
Na podzim by mělo dojít k revizi objednávání časopisů pro potřeby MÚ.
Zodpovídá: M. Málek.
4.2
Nový studijní informační systém:
Dne 11. 9. 2017 bude na SU představen nový studijní informační systém. Za MÚ se
zúčastní M. Málek a A. Ryšavý.
5. Studijní a ekonomické záležitosti:
Šindlerová
5.1
1. Kolo příjímacího řízení:
Do 1. kola příjímacího řízení na matematické obory bylo podáno 58 přihlášek, z toho 34
uchazečů potvrdilo nástup ke studiu. Do 2. kola je k dnešnímu dni podáno 53 přihlášek.
Bylo rozhodnuto, že reklama v Google nebude letos realizována.
5.2
Vnitřní mzdový předpis:
Informovala o některých změnách v pracovním zařazení a pracovních náplních dvou
pracovníků MÚ a to v souvislosti se Směrnicí rektora 3/2017 Pracovní a mzdové zařazení
zaměstnanců, kteří nejsou akademickými nebo vědeckými pracovníky. Bude připraveno.

Zapsala: Jiřina Böhmová

