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Zápis
Přítomni: J. Böhmová, M. Engliš, J. Melecký, M. Marvan, J. Smítal, K. Smítalová,
J. Šindlerová.
Omluveni: T. Kopf, M. Štefánková.
Program:
1. Kontrola zápisu.
2. Informace z KR.
3. Informace ředitele.
4. Věda a výzkum.
5. Studijní záležitosti.
6. Výpočetní technika
7. Aplikovaná matematika.
8. Studijní a ekonomické záležitosti.
9. Různé.
1. Kontrola zápisu
Engliš
1.1 Informační systém STAG:
Propojení na systém Magion bude funkční pravděpodobně až v zimním semestru akad.
roku 2008/2009.
1.2 Rozvojové projekty a projekty EU:
M. Marvan a J. Melecký podali informace o průběhu prací na připravovaných
projektech.
1.3 Organizační členění MÚ:
Návrh nového organizačního
Akademickým senátem SU.
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1.4 Centrum informačních technologií:
I nadále je v jednání. Matematický ústav bude pravděpodobně přispívat na chod CIT
pouze poměrnou finanční částkou.
1.5 Studentské a učitelské mobility v rámci programu Erasmus:
Výjezdy učitelů v rámci programu Erasmus pro letní semestr 2008 byly plně obsazeny,
smluvní výjezd studenta do Würzburgu byl postoupen FPF SU (na žádost uchazečky
studijního oboru Učitelství pro střední školy, kombinace matematika – němčina), výjezd
studentů do Murcie a Corku nebyl pro příští rok obsazen.
1.6 Propagace Matematického ústavu:
Dopisy pro vybrané střední školy s nabídkou besedy pro zájemce o studium matematiky

byly rozeslány (11. 12. se besedy na Gymnáziu Krnov za vedení MÚ zúčastní M.
Marvan). V jednání je vypracování profesionálního návrhu inzerátu, který bude
uveřejněn v MF Dnes, ve speciální příloze Vzdělávání.
1.7 Odměny řešitelům grantů GA ČR:
Pror. Stuchlíkovi byl zaslán seznam pracovníků MÚ, kterých se přidělení odměny týká.
Odměny by měly být vyplaceny spolu se mzdou za měsíc listopad.
2. Informace z Kolegia rektora
Engliš
2.1 Cena rektora SU:
Doc. Martě Štefánkové byla udělena Cena rektora Slezské univerzity. Ředitel tímto
M. Štefánkové děkuje za příkladnou reprezentaci ústavu.
2.2 Zápisy z KR, vedení SU:
Informace z Kolegií rektora a z porad vedení SU budou uveřejňovány na stránkách SU
v odkazu Dokumenty. Budou přístupny pouze z počítačů v budovách SU.
2.3 Dílčí a závěrečné zprávy projektů GA ČR:
Rektorátní termín pro odevzdání dílčích zpráv o řešení projektů GA ČR je stanoven na
7. 1. 2008, termín pro odevzdání závěrečných zpráv je stanoven na 21. 1. 2008.
2.4 Hodnocení Výzkumného záměru:
Výzkumný záměr řešený v MÚ (Topologické a analytické metody v teorii dynamických
systémů a matematické fyzice) byl v průběžném hodnocení zařazen do kategorie “A”
(nejlepší hodnocení, plně financovaný).
3. Informace ředitele
Engliš
3.1 Reakreditace studijního oboru AMKS:
Akreditační komise schválila akreditaci oboru do roku 2012 s doporučením přepracovat
obor na standardní dobu studia 3 roky.
3.2 Autoreferáty dizertačnícch prací:
Autoreferáty dizertačních prací budou v MÚ i nadále součástí přihlášky ke státní
doktorské zkoušce.
3.3 Spisový a skartační řád SU:
Informační schůzky se za MÚ zúčastní J. Böhmová.
3.4 Odměny pracovníkům MÚ:
Ředitel požádal vedoucí oddělení o návrhy eventuálních odměn podřízeným
pracovníkům.

4. Věda a výzkum
Smítal
4.1 Žádosti o grantové projekty GA ČR na rok 2008:
Výsledky veřejné soutěže již byly zveřejněny. V MÚ nebyl vyřazen žádný projekt z
formálních důvodů, ale žádný projekt nebyl přijat. Ředitel apeluje na všechny
potencionální žadatele o grant GA ČR pro rok 2009, aby je tato situace neodradila
a grantové přihlášky si znovu podali.
4.2 Výroční zpráva o vědecké činnosti MÚ:
Vedoucí oddělení dodají informace pro výroční zprávu o vědě za svá oddělení
prof. Smítalovi.
5. Studijní záležitosti
Smítalová
5.1 Instrukce o klasifikační stupnici ECTS:
Rektorát připravuje Směrnici rektora k zavedení klasifikační stupnice ECTS. Bude
rozeslána všem pedagogům.
6. Informační technika
Marvan
6.1 Nákup informační techniky:
Informoval o plánovaných nákupech informační techniky do konce roku 2007.
6.2 Fond MŠMT – mimořádné aktivity:
Projekty, které navrhl Matematický ústav v rámci Pravidel pro poskytování příspěvků
a dotací veřejným vysokým školám podle zákona 111/1998 Sb. - čl. 5, ukazatel M
(mimořádné aktivity), byly schváleny v plné výši – 550 tis. Kč na nákup neinvestičních
prostředků.
7. Aplikovaná matematika
Melecký
7.1 Distanční opory:
Všechny nasmlouvané distanční studijní opory jsou zpracovány.
8. Studijní a ekonomické informace
Šindlerová
8.1 Den otevřených dveří:
Bude opět organizován ve spolupráci s FPF SU. Organizačně zajistí J. Melecký
a J. Vícha.

8. Různé
Marvan
8.1 Vypracování učebního materiálu:
Informoval o vypracování učebního materiálu k přednáškovému cyklu Geometrie
diferenciálních rovnic. Materiál vypracoval dr. Blažej Marek Szablikowski z Univerzity
Poznaň (v rámci řešení rozvojového projektu).

Datum dalšího KŘ bude upřesněno e-mailem.

Zapsala: Jiřina Böhmová

