Slezská univerzita v Opavě
Matematický ústav v Opavě
KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU
130. zasedání dne 10. 4. 2014
Zápis
Přítomni: V. Averbuch, J. Böhmová, Z. Kočan, M. Málek, J. Melecký, J. Smítal,
J. Šindlerová, M. Štefánková.
Omluveni: M. Engliš, T. Kopf.
Program:
1. Kontrola zápisu.
2. Informace z KR.
3. Informace ředitele.
4. Věda a zahraniční styky.
5. Studijní záležitosti.
6. Výpočetní technika.
7. Studijní a ekonomické záležitosti.
8. Různé.
1. Kontrola zápisu:
Smítal
1.1
Podmínky pro přijetí ke studiu v akad. roce 2015/16:
Upravené podmínky pro přijetí pro akademický rok 2015/16 budou co nejdříve předloženy
Akademickému senátu SU (finální podobu zpracuje Z. Kočan).
1.2
Studentská anketa:
Byla vyhodnocena studentská anketa, která proběhla v závěru zimního semestru.
Připomínky studentů k výuce angličtiny byly řešeny s pror. Dluhošovou.
1.3
Žádosti o prodloužení platnosti akreditace:
Žádosti o prodloužení platnosti akreditace bakalářských studijních oborů AMKS a OM jsou
předloženy VR SU k projednání dne 15. 4. 2014.
2. Informace z KR:
Smítal
2.1
Impakt fond:
Do Impakt fondu SU zatím přispěl Matematický ústav částkou 200 tis. Kč a FPF SU
částkou 100 tis. Kč.
2.2
Univerzitní školka:
Byl proveden průzkum konkrétního zájmu o univerzitní školku. Předběžně bylo jednáno
s ředitelkou MŠ na Havlíčkově ul. v Opavě o možnosti zřídit ve stávající MŠ oddělení pro
SU. Výsledky jednání a další podrobnosti budou zájemcům o školku sděleny.

2.3
Veletrhy vzdělávání:
Byla podána informace o vyhodnocení veletrhů vzdělávání v roce 2013.
2.4
Pomoc ukrajinským studentům:
Byla projednávána případná pomoc ukrajinským studentům. Matematický ústav nabízí
možnost studia v doktorském studijním programu několika kvalitním studentům.
2.5
Program AKTION:
Návrhy projektů do programu AKTION – Česká republika-Rakousko je možné na MŠMT
zaslat v termínu do 30. 5. 2014.
2.6
Akademický den:
Matematický ústav byl pověřen organizací Akademického dne. Předběžný termín byl
stanoven na přelom měsíce září a října 2014. Do konce týdne kvestor oznámí konkrétní
termín.
2.7
OPF SU:
Děkan OPF SU informoval o restrukturalizaci fakulty. Dojde ke snížení kateder z 11 na 5,
ke snižování pracovních pozic a zrušení některých studijní oborů.
2.8
Učební texty v projektech EU
Pror. Koliba upozornil, že u zpracovávání závěrečných zpráv projektů je nutné u všech
inovovaných předmětů doložit nové a původní sylaby s vyznačením rozdílů. Je potřeba
vyloučit případné plagiátorství.
3. Informace ředitele:
Smítal
3.1
Rozpočet SU na rok 2014:
Ředitel informoval o jednání vedení SU a vedoucích součástí k rozpočtu SU na rok 2014,
které proběhlo 8. 4. Sporným bodem se stalo navýšení rozpočtu rektorátu, zatímco
rozpočty součástí jsou sníženy. Bude řešeno na schůzce kvestora s tajemníky (10. 4.) a na
jednání vedoucích součástí a vedení SU (15. 4.). Matematický ústav bude na tomto jednání
zastupovat M. Engliš.
4. Věda a zahraniční styky:
Smítal (podklady dodal Engliš)
4.1
Specifický výzkum:
Grantová komise SU SGS doporučila všechny tři projekty MÚ k řešení (J. Jahn, M. Málek,
M. Štefánková). Dotace bude od letošního roku na doporučení právníka přidělována
formou nikoli smlouvy, ale Rozhodnutím rektora, a to po schválení rozpočtu SU v
Akademickém senátu SU.
4.2
IGS:
Oba projekty MÚ (K. Jelšovská, M. Málek) byly doporučeny k financování. Dotace bude

uvolněna rovněž po schválení rozpočtu SU v AS SU.
4.3
Workshop – projekt M. Engliše
Ve dnech 15. – 17. 5. 2014 se uskuteční pracovní workshop projektu OPVK (M. Engliš) s
názvem: “Analýza realizace klíčových aktivit projektu Rozvoj vědeckých kapacit
Matematického ústavu SU v Opavě” v hotelu Duo v Beskydech. Organizačně zajišťuje
projektový manažer K. Hasík.
4.4
Projekty GA ČR:
Vzhledem k nedůstojným podmínkám nastaveným letos Grantovou agenturou ČR (a
Vnitřním mzdovým předpisem – pozn. ředitele) nebyl podán za MÚ žádný grant (1 jako
spoluřešitelské pracoviště – J. Kopfová).
4.5
Hodnocení RVVI:
Od roku 2014 bude nově součástí hodnocení RVVI tzv. Pilíř II (hodnocení vybraných
excelentních výsledků). Za SU je možno do tohoto hodnocení předložit 4 vynikající
výsledky s rokem uplatnění 2009-2013. MÚ zváží, zda předloží nějaké své výsledky.
Rektorátní termín pro předložení výsledků je stanoven na cca 20. 5. 2014. V příslušném
hodnotícím panelu není přímo zastoupena ani jedna z disciplín pěstovaných v MÚ.
4.6
Centrum excelence E. Čecha:
Ve výběrovém řízení Centra excelence E. Čecha na postdoktorské místo (v současnosti
zastává G. Moreno), byl vybrán P. Blaschke (na 1 rok, od 1. 9. 2014). Podléhá ještě
finálnímu schválení Steering Boarden.
4.7
Informace o projektu OPVK (řešitel: M. Engliš):
M. Mlíchová předběžně informovala o plánovaném nástupu na mateřskou dovolenou (cca
od června 2014). Na zbývající období v projektu za ni bude hledána náhrada.
Na výjezdním workshopu (15. – 17. 5.) budou členové týmu opět požádáni o krátkou
informaci o své práci na projektu od posledního zasedání.
4.8
Priority MÚ do roku 2020/2030:
Materiál je požadován MŠMT v rámci sběru informací pro přípravu svých strategických
dokumentů na uvedené období.
Matematický ústav vidí jako své priority následující:
1. Udržet si stávající charakter vědecké instituce s mezinárodním uznáním.
2. Udržet si stávající úroveň kvality doktorského studia jakož i dostatečně širokou
základnu magisterských a bakalářských studentů pro výběr dobrých doktorandů.
3. Nadále rozvíjet vědeckou spolupráci s ostatními vysokými školami, ústavy a hlavně
renomovanými matematickými institucemi v zahraničí.
4. Pokračovat v nastoupeném trendu otevření ústavu i pro kvalitní zahraniční odborníky
jako zaměstnance.
5. Pokračovat v započaté praxi periodických evaluací vědecké činnosti podle dlouhodobě
mezinárodně uznávaných a ověřených standardů.
6. Snažit se čelit vyskytnuvším se nesystémovým a diskutabilním tendencím ve
financování vědy (typu současné situace v RVVI, GA ČR).
7. Umožní-li to podmínky, snažit se racionálním způsobem zapojit do připravovaných i
budoucích projektů EU, které by byly přínosem pro rozvoj vědecké činnosti ústavu a jeho
lidských zdrojů.

KŘ s navrženými prioritami souhlasí.
5. Studijní záležitosti:
Kočan
5.1
Souborná zkouška bakalářská:
Vyslovil návrh stanovit Soubornou zkoušku bakalářskou jako předpoklad pro zapsání
předmětu Bakalářská práce I. K návrhu proběhla diskuse. Po dopracování (Z. Kočan, J.
Šindlerová) bude znovu předloženo na KŘ.
5.2
Předmět Matematická analýza:
Byl diskutován návrh na rozdělení předmětu Matematická analýa I a II (přednášky i
cvičení) tak, aby se na jednu rozvrhovou akci mohli zapsat studenti OM a AM (případně
studenti fyziky) a na druhou rozvrhovou akci pak studenti ostatních oborů.
KŘ s tímto návrhem souhlasí.
5.3
Předmět Praktikum z matematiky a výpočetní techniky II:
V souvislosti s diskusí o obsahu a obsazení některých předmětů pro zimní semestr, byla
navržena úprava předmětu Praktikum z matematiky a výpočetní techniky II (vyučujícím by
měl být matematik, sylabus bude patřičně upraven).
6. Výpočetní technika:
Málek
6.1
Tiskový audit:
Informoval o výsledcích tiskového auditu. Výsledkem tiskového auditu byl závěr, že
nabízena cena je příliš vysoká. Proto bude vypsáno 2. kolo auditu, kde bude poptávána
technika s nižšími požadavky. Matematický ústav se připojí jen v případě, že nabídka bude
pro MÚ jednoznačně výhodná.
6.2
On line verze časopisů:
Informoval o aktualizaci webových stránek s on line verzemi časopisů. Zaměstnanci budou
informováni.
7. Studijní a ekonomické záležitosti:
Šindlerová
7.1
Informace o 1. kole příjímacího řízení:
Do 1. kola přijímacího řízení podalo přihlášku 100 uchazečů (OM – 23, AM – 18, AMKS –
22, MME – 30, nAM – 4, nMA – 3).
7.2
Úpravy studijních plánů:
Návrhy na úpravu studijních plánů pro akad. rok 2014/15 je nutno zaslat do 25. 4. 2014.
Garanti oborů budou informováni.
7.3
Podklady pro rozpočet:
Podklady pro rozpočet na rok 2014 je nutno zaslat do 25. 4. 2014 (týká se především

výpočetní techniky a aplikované matematiky).
8. Různé:
Smítal
8.1
Poděkování:
Děkuje J. Šindlerové za pečlivé prostudování finanční agendy pro podávání grantových
přihlášek do GA ČR. V souvislosti s Vnitřním mzdovým předpisem SU může dojít k
penalizaci SU. I z tohoto důvodu Matematický ústav nepodával letos žádnou přihlášku do
GA ČR.
8.2
Pedagogická porada:
Na konci letního semestru bude svolána pedagogická porada pracovníků MÚ k přípravě
výuky v zimním semestru.
V této souvislosti ředitel připomněl pravidla MÚ týkající se pedagogických úvazků:
Vědečtí pracovníci a doktorandi by měli učit do 4 hodin přímé výuky týdně (v případě
potřeby i více),
profesoři – do 6 hodin přímé výuky týdně,
docenti – do 10 hodin přímé výuky týdně,
odborní asistenti – do 14 hodin přímé výuky týdně.

Termín dalšího Kolegia ředitele bude dojednán elektronicky.
Zapsala: Jiřina Böhmová

