Slezská univerzita v Opavě
Matematický ústav v Opavě
KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU
139. zasedání dne 26. 10. 2016
Zápis
Přítomni: V. Averbuch, J. Böhmová, M. Engliš, Z. Kočan, M. Málek, J. Melecký, J. Smítal,
J. Šindlerová, M. Štefánková.
Omluven: M. Marvan.
Program:
1. Informace ředitele.
2. Věda a zahraniční styky.
3. Studijní záležitosti.
4. Informatika výpočetní technika.
5. Studijní a ekonomické záležitosti.
1. Informace ředitele:
Smítal
1.1
Poděkování:
Profesor Smítal konstatoval, že se jedná o poslední zasedání Kolegia ředitele, kdy je ve
funkci ředitele Matematického ústavu. Při této příležitosti zhodnotil kladné stránky
Matematického ústavu (organizační, pedagogické, vědecké), ale i záporné (fiktivní
studenti, neprosazení nových mzdových tarifů). Poděkoval všem členům Kolegia ředitele
za dobrou práci a popřál novému řediteli mnoho úspěchů.
1.2
Navýšení rozpočtu:
Informoval o navýšení rozpočtu SU ze zdrojů MŠMT (180 tis. Kč pro MÚ). Ředitel z
těchto finančních prostředků navýšil všem zaměstnancům ústavu (jejichž mzda je hrazena
z prostředků na vzdělávací činnost) výkonostní odměnu v průměru o 11%.
2. Věda a zahraniční styky:
Engliš
Poděkoval řediteli za skvělou a odpovědnou práci v čele ústavu a požádal prof. Smítala,
aby přijal funkci zástupce ředitele pro vědu, výzkum a zahraniční styky a zároveň
statutárního zástupce ředitele. Prof. Smítal souhlasil.
2.1
Výjezdní zasedání řešitelů vědeckých projektů:
Ve dnech 24. – 26. 11. proběhne výjezdní zasedání řešitelů vědeckých projektů. Hotel
Figura, Praděd. Zasedání se bude týkat nejen hodnocení vědecké činnosti, ale i
pedagogické a profesní (Z. Kočan, J. Melecký). Zváni budou všichni pracovníci ústavu.
2.2
Projekty IGS:
Rektorátní termín pro podávání projektů IGS SU je 7.11. 2016.

2.3
Projekt Moravskoslezského kraje:
Matematický ústav se zapojil do projektu Moravskoslezského kraje, který financuje pobyty
zahraničních odborníků. Od 1. 11. 2016 nastoupí v MÚ na pozici vědeckého pracovníka
dr. Roman Popovych, D.Sc.
2.4
Zasedání VR MÚ:
Dne 26. 9. se uskutečnilo zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě, na
kterém proběhlo řízení ke jmenování profesorem dr. hab. J. Brzdeka s jednomyslně
kladným výsledkem. VR SU dne 5. 10. rovněž jednomyslně doporučila jmenovat dr. hab.
Janusze Brzdeka profesorem pro obor Matematika – Matematická analýza.
2.5
Střednědobá koncepce vědecké činnost:
Matematický ústav bude připravovat střednědobou koncepci vědecké činnosti.
2.6
Návštěva prezidenta ČR.
Dne 3. 11. navštíví Slezskou univerzitu prezident Miloš Zeman.
2.7
Institucionální akreditace
Matematický ústav zahájí přípravy k podání žádosti o institucionální akreditaci v oblasti
Matematika.
3. Informatika a výpočetní technika:
Málek
3.1
Výpadek serveru MÚ:
Informoval o výpadku serveru MÚ s e-mailovou poštou a důvodech tohoto výpadku. Je
aktuálně řešeno.
4. Studijní záležitosti:
Kočan
4.1
Stipendijní program pro akademický rok 2017/18:
Kolegium ředitele rozhodlo ponechat stipendijní program pro studenty studijního
programu Matematika ve stejném znění i pro akademický rok 2017/18.
5. Studijní a ekonomické záležitosti:
Šindlerová
5.1
Ekonomické záležitosti:
Provedla následnou kontrolu účetních dokladů. Nebyly shledány žádné nedostatky.
Upozornila na možný problém absence cestovních příkazů při některých služebních
cestách.
Příkazce operace a zástupci příkazce operace od 1. 11. 2016:
Příkazce operace: prof. Smítal,
zástupci: doc. Kočan, doc. Málek,

5.2
Studijní záležitosti:
Počet přihlášených uchazečů z 1. a 2. kola příjímacího řízení – 128.
Podmínky pro přijetí pro akad. rok 2017/18 byly Akademickým senátem SU schváleny.
Termín dalšího Kolegia ředitele bude dojednán elektronicky.
Zapsala: Jiřina Böhmová

