Slezská univerzita v Opavě
Matematický ústav v Opavě
KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU
95. zasedání dne 14. 10. 2009
Zápis
Přítomni: V. Averbuch, J. Böhmová, M. Engliš, T. Kopf, M. Marvan, J. Melecký,
J. Smítal. K. Smítalová. J. Šindlerová, M. Štefánková.
Program:
1. Kontrola zápisu.
2. Informace z KR.
3. Informace ředitele.
4. Věda a zahraniční styky.
5. Studijní záležitosti.
6. Studijní a ekonomické záležitosti.
7. Různé.
1. Kontrola zápisu
Smítal
1.1 Webové stránky v anglické verzi:
Aktualizace webových stránek ústavu v anglické verzi byla provedena. Ředitel děkuje
P. Kordulové za překlad a A. Ryšavému za technickou realizaci.
1.2 Přesun finančních prostředků v rámci VZ:
J. Šindlerová prověřila možnosti a administrativní postupy přesunu finančních
prostředků v rámci VZ z kapitoly publikační náklady. MÚ o přesun požádá.
1.3 Promoce a imatrikulace:
Termín promocí a imatrikulací v MÚ byl stanoven na 6. 11. 2009, od 10.00 hod. Za
vedení MÚ se zúčastní J. Smítal a M. Marvan.
1.4 Akademický den SU v Opavě:
V rámci Akademického dne Slezské univerzity v Opavě (1. 10.) byly rektorem SU
uděleny J. Böhmové a L. Hozové bronzové medaile SU. Ředitel oběma pracovnicím
děkuje za vzornou reprezentaci Matematického ústavu.
1.5 Hlavičkové papíry s novým znakem:
Kolegium ředitele rozhodlo, že hlavičkový papír s novými znaky včetně předepsaných
obálek si Matematický ústav objedná individuálně, po prověření finančních nabídek.
2. Informace z KR
Smítal
2.1 Změna mzdového předpisu:
Byla podána informace o změnách ve mzdovém předpise.

2.2 Studentská grantová soutěž:
Prorektor Stuchlík informoval o přípravě interní studentské grantové soutěže související
s novými pravidly pro rozdělování finančních prostředků na specifický výzkum.
3. Informace ředitele:
Smítal
3.1 Publikace v impaktovaných časopisech – finanční odměny:
Informoval o “2. kole” finančních odměn pracovníkům ústavu za publikace v
impaktovaných časopisech. Bylo rozděleno 4 x 10 000 Kč.
4. Věda a zahraniční styky:
Engliš
4.1 Habilitační přednáška:
Dne 30. 9. 2009 se uskutečnila habilitační přednáška dr. Hong Van Le, DrSc., s
názvem "Symplectic submanifolds and homology classes of compact symplectic
manifolds”. Habilitační řízení je z oboru Geometrie a globální analýza. Přednáška
proběhla za účastí pěti členů Vědecké rady MÚ v Opavě.
4.2 Výjezdní zasedání řešitelů VZ a přidružených grantů:
Výjezdní zasedání řešitelů Výzkumného záměru a přidružených grantů proběhne ve
dnech 26. – 28. 11. 2009 v hotelu Figura v Jeseníkách.
4.3 Zasedání Vědecké rady MÚ v Opavě:
Předběžný termín jednání Vědecké rady MÚ v Opavě byl stanoven na týden od 1. do 5.
12. 2009. Termín bude upřesněn.
4.4 Webové stránky pracovníků MÚ:
Znovu apeluje na vedoucí jednotlivých oddělení MÚ, aby dohlédli na aktualizaci
publikační činnosti členů svých oddělení na webových stránkách ústavu.
5. Studijní záležitosti:
Smítalová
5.1 První absolventi oboru “Učitelství matematiky pro střední školy”:
V akad. roce 2009/2010 dojde pravděpodobně ke konání prvních státních závěrečných
zkoušek studentů navazujícího magisterského studijního oboru Učitelství matematiky
pro střední školy. Bude potřeba písemně oslovit Ústav historie a muzeologie a požádat o
nominaci jednoho odborníka do státnicové komise (pro předmět “Dějepis s
didaktikou”). Zodpovídá: J. Šindlerová.

6. Studijní a ekonomické záležitosti:
Šindlerová
6.1 Odhad počtů studentů v akad. roce 2009/2010:
Podala informaci o odhadovaném počtu studentů MÚ v akad. roce 2009/2010:
Celkový počet:
149 studentů, z toho:
bakalářských:
116,
magisterských:
12 + (Erasmus),
magisterských nav.: 6,
doktorských:
14.
6.2 Podmínky pro přijetí v akad.. roce 2010/11:
Podmínky pro přijetí pro akademický rok 2010/11 byly zaslány rektorovi SU pro
předložení do AS SU. V podmínkách nejsou žádné podstatné změny oproti loňskému
roku.
6.3 Zápis studentů MÚ do akad. roku 2009/2010:
V letošním akademickém roce byl poprvé aplikován semestrální zápis studentů.
Vyskytly se některé komplikace, proto bude provedena analýza, zda tento stav bude do
budoucna ponechán. Od letního semestru bude provedena blokace specializovaných
kurzů oboru AMKS pro studenty ostatních oborů. Zápis pro studenta z jiného oboru
bude povolen pouze na základě vyjádření ředitele MÚ. KŘ souhlasí,
6.4 Školní maily studentů MÚ:
Informovala o používání školních mailů studentů MÚ. Protože se v současné době
vyskytly problémy v IS STAG, do vyřešení situace se budou zasílat maily studentům MÚ
na kontaktní adresy, které uvedli při zápise do studia.
7. Různé:
Engliš
7.1 Otevírání budovy Na Rybníčku 1:
Kvestor požádal vedení MÚ o stanovisko k případnému uzavření budovy Na Rybníčku 1
v době od soboty 14.00 hod. do pondělí 6.00 hod. ráno.
Po diskusi:
Kolegium ředitele projednalo návrh pana kvestora na částečné víkendové uzavření
budovy a konstatuje, že pravděpodobné finanční úspory by zřejmě nevyvážily ztráty,
které by tímto opatřením mohly vzniknout.
Böhmová
7.2 Přestěhování skladu knihovního fondu:
Informovala o požadavku FVP SU vystěhovat sklad knih knihovny MÚ v budově na
Bezručově nám. 14. Matematickému ústavu byla nabídnuta menší místnost ve stejné
budově. Stěhování by mělo proběhnout do konce října 2009.
Pravděpodobný termín listopadového zasedání Kolegia ředitele byl stanoven na 26. 11.
2009. Časově bude upřesněno e-mailem.
Zapsala: Jiřina Böhmová

