Slezská univerzita v Opavě
Matematický ústav v Opavě
KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU
80. zasedání dne 6. 3. 2008
Zápis
Přítomni: V. Averbuch, J. Böhmová, M. Engliš, J. Melecký, M. Marvan, J. Smítal,
K. Smítalová, J. Šindlerová.
Omluveni: T. Kopf, M. Štefánková.
Host: R. Žáček.
Program:
1. Udělení Pamětní medaile K. Smítalové.
2. Kontrola zápisu.
3. Informace z KR.
4. Věda a zahraniční styky.
5. Studijní záležitosti.
6. Výpočetní technika.
7. Studijní a ekonomické záležitosti.
8. Různé.
1. Předání pamětní medaile K. Smítalové
Žáček
Poblahopřál K. Smítalové k životnímu jubileu a zároveń jí udělil Pamětní medaili Slezské
univerzity v Opavě. Pamětní medaili rektor udělil doc. Smítalové za dlouholetou práci
pro Slezskou univerzitu a rozvoj Matematického ústavu.
2. Kontrola zápisu
Engliš
2.1 Projekty EU:
K podání se připravuje projekt J. Meleckého – Rozvoj studijního oboru AMKS,
realizace podání projektu J. Kopfové a projektu Centra pro doktorandy je zatím nejistá.
2.2 Výběrové řízení na místo odborného asistenta:
Na místo odborné asistentky MÚ pro Oddělení fukcionální analýzy a diferenciálních
rovnic byla od 1. 3. 2008 přijata Mgr. Petra Kordulová, Ph.D. Výběrové řízení proběhlo
dne 21. 2. 2008.
2.3 Studijní plány pro rok 2008/2009:
Vedoucí oddělení dodali K. Smítalové některé změny ve studijních plánech pro akad.
rok 2008/2009. Studijní plány budou předloženy Akademickému senátu SU ke
schválení v dubnu 2008.

2.4 Čestné doktoráty:
Slavnostní zasedání VR SU a udělení titulů doctor honoris causa proběhnou dne
18. 6. 2008.
3. Informace z Kolegia rektora
Engliš
3.1 Vyjádření k projektu centrální univerzitní knihovny:
Materiál nebyl na MÚ dosud zaslán. Termín pro připomínky: 14. 3. 2008.
3.2 Veletrh pomaturitního vzdělávání v Žilině:
MÚ se letos nezúčastnil, pro příští rok bude účast zvážena.
3.3 Podání grantových přihlášek do GA ČR:
Rektorátní termín pro odevzdání grantových přihlášek do Grantové agentury ČR na rok
2009 byl stanoven na 20. 3. 2008.
3.4 Identifikační karty pro studenty a zaměstnance:
Informoval o tom, že kvestor představil projekt Komerční banky na realizaci
identifikačních karet pro studenty a zaměstnance SU. MÚ informaci bere na vědomí.
3.5 Spisový a skartační řád SU:
Je připraven k připomínkování. Kvestor přislíbil zjistit, zda příslušný počítačový
program bude funkční i na počítačích Macintosh.
4. Věda a zahraniční styky
Smítal
4.1 Doktorské řízení RNDr. P. Sebestyéna:
Dne 5. 3. 2008 P. Sebestyén úspěšně obhájil disertační práci s názvem “ On
classification of irreducible zero curvature representations” a vykonal státní
doktorskou zkoušku v oboru Geometrie a globální analýza.
5. Studijní záležitosti
Smítalová
5.1 Prezentace MÚ na středních školách:
Poděkovala všem zaměstnancům a studentům, kteří se podíleli na přípravě a realizaci
prezentace Matematického ústavu na středních školách. Největší podíl na úspěchu
propagačních akcí měli : J. Melecký a J. Vícha, ze studentů pak H. Martiníková,
P. Skowronová a E. Kučová.

6. Výpočetní technika
Marvan
6.1 Zamykání posluchárny R 1:
Budou zváženy i jiné možnosti zabezpečení výpočetní techniky v posluchárně R 1.
Prověří M. Marvan.
7. Studijní a ekonomické záležitosti
Šindlerová
7.1 Informace o přihlášených uchazečích:
Do I. kola přijímacího řízení na matematické obory se přihlásilo 154 uchazečů o
studium (OM- 29, AM – 16, AMKS – 26, MME – 78, MA – 5). Přijatí uchazeči budou
požádáni o zaslání informace, zda se ke studiu na MÚ zapíši. Termín – 30. 6. 2008.
Zápis studentů do 1. ročníku proběhne 3. a 4. 9. 2008.
7.2 Převod kladného hospodářského výsledku:
Na rektorát SU byl podán návrh na převod kladného hospodářského výsledku MÚ ve
výši 45 tis. Kč do prostředků FRIM.
7.3 Grantové přihlášky – provozní náklady:
V souladu s doporučením SU v Opavě by mělo být v grantových přihláškách počítáno s
provozními náklady ve výši 20%. Spotřební materiál bude hrazen z těchto prostředků a
do grantové přihlášky by se již dále neměl uvádět.
8. Různé
Smítal
8.1 Možnost návštěvy MÚ pro přihlášené uchazeče o studium:
Navrhl připravit pro přihlášené uchazeče o studium matematiky “Dny otevřených dveří
v Matematickém ústavu”. Jedná se o dvě soboty (12. 4., 14. 6.), kdy bude uchazečům
dána možnost Matematický ústav neformálně navštívit.
8,1 Kurz středoškolské matematiky:
Studentům 1. ročníku bude u zápisu ke studiu nabídnuta možnost přihlásit se do
týdenního kurzu středoškolské matematiky. Kurz bude probíhat před zahájením zimního
semestru a pro zapsané studenty bude zdarma.

Datum dalšího KŘ bude upřesněno e-mailem.

Zapsala: Jiřina Böhmová

