Slezská univerzita v Opavě
Matematický ústav v Opavě
KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU
151. zasedání dne 24. 5. 2019
Zápis
Přítomni: J. Böhmová, M. Engliš, K. Hasík, Z. Kočan, M. Málek, J. Smítal, J. Šindlerová,
M. Štefánková.
Omluveni: M. Marvan, J. Melecký.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola zápisu.
Informace ředitele.
Výpočetní technika.
Oddělení FADR.
Studijní a ekonomické záležitosti.

1. Kontrola zápisu:
Engliš
1.1
Akreditace:
Žádost o akreditaci studijních programů Matematika byla zaslána na Národní akreditační
úřad.
Na NAÚ bylo odesláno odvolání proti rozhodnutí Rady NAÚ o zamítnutí žádosti SU o
udělení institucionální akreditace.
1.2
Projekt OPVVV Mobility:
Na pozici výzkumného pracovníka - druhého seniora ze zahraničí v rámci projektu
OPVVV - "Podpora mezinárodní mobility výzkumných pracovníků na SU" nastoupil od
14. 1. 2019 prof. Sergei Trofimchuk. Prof. Roman Popovych ukončil svůj pobyt v rámci
projektu Mobility 28. 2. 2019. Dr. Vojčák ukončil výzkumný pobyt na AGH University v
Krakově 14. 4. 2019. Za plnění návratové fáze zodpovídá K. Hasík.
1.3
Stáže zahraničních vědeckých pracovníků:
Ředitel informoval o možnosti přijetí dalších zahraničních vědeckých pracovníků na 3-4
měsíční stáže v roce 2019. Zatím byla podána jedna přihláška. Termín pro podávání
přihlášek končí 31. 5. 2019.
1.4
Projekt “Nábyteček”:
Matematický ústav zatím nevyčerpal pouze finance na výrobu regálů do knihovny MÚ - je
v řešení.
1.5
Výjezdní seminář "Praděd":
Výjezdní seminář řešitelů vědeckých projektů probíhá (23. - 25. 5. 2019, hotel Figura).
Informace o hodnocení pracovníků hrazených z prostředků na vědeckou i vzdělávací
činnost a doktorských studentů bude zaslána všem pracovníkům MÚ a rektorovi SU.

1.6
20. výročí vzniku MÚ:
Za organizaci vědecké konference ke 20. výročí založení Matematického ústavu v Opavě
zodpovídají Z. Kočan, A. Sergyeyev a M. Málek. Konference se bude konat ve dnech 8. 15. 9. 2019 v hotelu Belaria (Hradec nad Moravicí). Přípravy probíhají podle plánu.
1.7
Zpráva o kvalitě studijního programu (oboru):
Garanti studijních oborů zaslali řediteli zprávu o kvalitě uskutečňování studijního oboru
(dle Organizačního řádu Matematického ústavu v Opavě). Zprávy jsou uloženy na
sekretriátě MÚ. Ředitel děkuje všem garantům za vypracování zpráv.
2. Informace ředitele:
Engliš
2.1
Akreditace habilitačního řízení GGA:
V roce 2019 končí akreditace oprávnění konat habilitační řízení v oboru Matematika Geometrie a globální analýza. Bude podána žádost o prodloužení resp. novou akreditaci.
Akreditační materiál by měla projednat Vědecká rada MÚ na zářijovém zasedání.
2.2
Ocenění nejlépe hodnocených pedagogů:
Z. Kočan informoval o přípravě ocenění pro nejlépe hodnocené pedagogy. Termín do
konce června 2019 by měl být dodržen.
2.3
Podpora krátkodobých výjezdů:
V roce 2019 jsou podporovány i krátkodobé výjezdy vědeckých pracovníků zaměřené na
zahraniční spolupráci (např. při dokončování článků apod.).
Návrhy lze podávat na sekretariátě MÚ.
2.4
Vnitřní mzdový předpis:
Podal informaci o chystaných změnách ve Vnitřním mzdovém předpise SU.
2.5
Zveřejňování závěrečných prací:
Podal informaci o chystaných změnách způsobu zveřejňování závěrečných prací studentů –
od spuštění nového informačního systému budou volně přístupné na internetu. S tímto faktem
je nutno počítat zejména u prací, vypracovávaných v rámci praxe u externích subjektů.
3. Výpočetní technika:
Málek
3.1
Dvojvýzva (ESF II):
Matematický ústav se bude projektu účastnit v oblastech internacionalizace a popularizace.
Podklady byly odeslány.
4. Oddělení funkcionální analýzy a diferenciálních rovnic:
Hasík

4.1
Horizont 2020:
Potvrdil záměr podání projektů Horizont 2020 (na projektech se podílejí 4 ústavy SU).
Výsledkem by mělo být podání aspoň 3 projektových žádostí do konce roku 2019.
Za Matematický ústav bude podána 1 žádost (J. Hantáková).
4.2
Prezentace na středních školách:
Navrhuje zvážit možnost rozšířit okruh prezentací i na střední školy ve Zlíně, Olomouci
apod. Bude řešeno v užší skupině zainteresovaných (Hasík, Melecký, Petrlová).
5. Studijní a ekonomické záležitosti:
Šindlerová
.
5.1
Příjímací řízení - 1. kolo:
V 1. kole příjímacího řízení 2019/20 bylo podáno celkem 60 přihlášek:
bakalářské obory: 58 (OM -17, AM - 19, AMKS - 8, MME - 14),
navazující: 1 (MAn),
doktorské: 1 (GGA).
Přihlášky do 2. kola příjímacího řízení se podávají do 23. 8. 2019.

Zapsala: Jiřina Böhmová

