
 Matematick  ústav v Opav , Na Rybní ku 1, 746 01  Opava 
 

Zápis 
z 14. zasedání V decké rady Matematického ústavu v Opav  

dne 21. b ezna 2005 
 

P ítomni: Averbuch, Bartu ek, Kopf, Lenc, Marvan, Mike , Smítal, Smítalová. 
Omluveni: Ger, Kowalski, Schwabik, Tolar. 
 
Program: 
Ve ejná ást zasedání 
  1. Habilita ní ízení RNDr. Artura Sergyeyeva, Ph.D. 
Uzav ená ást zasedání: 
  2. Návrh na jmenování dr. Sergyeyeva docentem. 
  3. Zahájení habilita ního ízení dr. Pokorné. 
  4. Zahájení jmenovacího ízení doc. Engli e a doc. Müllera. 
  5. V ro ní zprava o innosti MÚ za rok 2004. 
  6. R zné. 
 
P edseda VR zahájil 14. zasedání V decké rady Matematického ústavu v Opav . 
 
Ve ejná ást zasedání 
 
1. Habilita ní ízení RNDr. Artura Sergyeyeva, Ph.D. 
 
Prof. Smítal p ivítal v echny p ítomné leny habilita ní komise, oponenty a hosty a 
vyzval p edsedu habilita ní komise, aby p edstavil uchaze e. 
 
Prof. Kolá  
p ednesl základní informace o uchaze i a shrnul pr b h habilita ního ízení. 
Habilita ní komise vybrala 3 oponenty, kte í vypracovali odborné posudky na 
habilita ní práci. Oponenty se stali: prof. RNDr. Ladislav Hlavat , DrSc., prof. RNDr. 
Ivan Kolá , DrSc., prof. I. S. Krasil hchik, DrSc. V echny t i posudky obsahují kladn  
záv r. Kladné vyjád ení obsahuje rovn  Zpráva habilita ní komise. 
 
Prof. Smítal po ádal dr. Sergyeyeva o stru n  v klad základních tézí habilita ní práce. 
 

Dr. Sergyeyev 
seznámil p ítomné s hlavními body habilita ní práce. 
 

Prof. Kolá  
p e etl záv re né pasá e posudk  nep ítomn ch oponent . 
 

Záv r odborného posudku - prof. Krasil hchik: 
On the whole, I firmly believe that Habilitation Thesis Symmeties Recursion Operator 
and Hamiltonian Structures of Integrable Systems by Artur Sergyeyev is a high-level 
scientific research in the field of nonlinear integrable systems satisfying all 
international standards. The results are new, interesting and important and the Author 
by all means deserves the positions he seeks for. 
 
 



Záv r odborného posudku - prof. Hlavat : 
Téma práce pova uji za aktuální a u ite né a domnívám se, e práce p iná í nové 
v sledky v matematice a v matematické fyzice, o em  sv d í i jejich publikování v 
renomovan ch asopisech. Soudím proto, e práci RNDr. A. Sergyeyeva, Ph.D. lze 
uznat jako habilita ní a na jejím základ  ud lit mu titul docent. 
 
Záv r odborného posudku - prof. Kolá : 
Záv rem tedy mohu konstatovat, e podle mého soudu spl uje p edlo en  habilita ní 
spis v echny po adavky zákona . 111/1998 Sb. Doporu uji proto habilita ní komisi i 
v decké rad  p ijmout jej jako habilita ní práci. 
 
Prof. Kolá  
konstatoval, e v odborn ch posudcích oponent  nebyly vzneseny ádné zásadní 
dotazy, pouze drobné p ipomínky.  
Dr. Sergyeyev se k p ipomínkám vyjád il. 
 
Prof. Kolá  
vyzval p ítomné k obecné diskusi. 
 

Do diskuse se p ihlásili: 
prof. Kolá , prof. Lenc, prof. Mike . 
 
Dr. Sergyeyev odpov d l na v echny dotazy uspokojiv . 
 

Prof. Kolá  p e etl záv r Návrhu habilita ní komise: 
 

Komise pro jmenování RNDr. Artura Sergyeyeva, Ph.D. docentem zhodnotila 
p edlo ené habilita ní podklady a uvá ila v echny v e uvedené skute nosti 
charakterizující innost navrhovaného. Komise dosp la k záv ru, e uchaze  spl uje 
v echny podmínky stanovené v § 72 zákona 111/98 Sb - Zákon o vysok ch kolách a o 
zm n  a dopln ní dal ích zákon  (Vysoko kolsk  zákon) jako i v echny dal í po adavky. 
Proto komise jednomysln  doporu uje, aby RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D. byl jmenován 
docentem pro obor Matematika - Geometrie a globální anal za. 
 
Prof. Smítal konstatoval, e je p ítomno 8 z 12 len  VR a VR je usná eníschopná. 
 
Uvedl, e habilita ní p edná ka uchaze e - dr. Sergyeyeva prob hla dne 16. b ezna 
2005 na Seminá i z matematické anal zy za p ítomnosti p ti len  V decké rady 
Matematického ústavu v Opav . Po ádal leny VR o vyjád ení ke zp sobu hodnocení 
habilita ní p edná ky. 
 

Návrh na usnesení: 
V decká rada Matematického ústavu v Opav  akceptuje skute nost, e habilita ní 
p edná ka RNDr. Artura Sergyeyeva, Ph.D. s názvem Lieovy algebry a e ení 
oby ejn ch diferenciálních rovnic prob hla dne 16. 3. 2005 v Matematickém ústavu v 
Opav  za ú asti p ti len  V decké rady Matematického ústavu v Opav . 
 

 

 

Hlasování: 
P ítomno: 8 len  



 

Pro: 8     proti: 0   zdr el se: 0 
 

Záv r: 
V decká rada Matematického ústavu v Opav  návrh schválila. 
 
 
Prof. Smítal ukon il ve ejnou ást habilita ního ízení 
 
 
Uzav ená ást zasedání 
 
2. Návrh na jmenování dr. Sergyeyeva docentem 
 

Návrh na usnesení: 
 

V decká rada Matematického ústavu v Opav  konstatuje, e habilita ní p edná ka RNDr. 
Artura Sergyeyeva s názvem "Lieovy algebry a e ení oby ejn ch diferenciálních rovnic" 
prob hla dne 16. b ezna 2005 na Seminá i z matematické anal zy. Uchaze  prokázal 
pedagogické schopnosti i v deckou erudici. VR MÚ v Opav  vzala v úvahu Zprávu 
habilita ní komise i odborné posudky oponent  a dle zákona . 111/1998 Sb., o vysok ch 
kolách a o zm n  a dopln ní dal ích zákon  (zákon o vysok ch kolách), § 72, odst. 9, 

se tajn m hlasováním jednomysln  usnesla na návrhu jmenovat dr. Sergyeyeva docentem 
pro obor Matematika - Geometrie a globální anal za. VR Matematického ústavu v Opav  
po ádala editele ústavu, aby tento návrh postoupil rektorovi Slezské univerztity v Opav  
k dal ímu ízení. 
 
 

Hlasování: 
P ítomno: 8 len  
 

Pro: 8     proti: 0   zdr el se: 0 
 

Záv r: 
V decká rada Matematického ústavu v Opav  návrh jednomysln  schválila. 
 
 
3. Zahájení habilita ního ízení RNDr. Olgy Pokorné, CSc. v oboru Matematika - 
Geometrie a globální anal za 
 
Prof. Mike  
stru n  uvedl uchaze ku. 
 
Prof. Smítal 
 p edlo il VR návrh na slo ení habilita ní komise. 
 
Návrh na usnesení 
V decká rada Matematického ústavu v Opav  schvaluje návrh na slo ení habilita ní 
komise pro uchaze ku dr. Pokornou v následujícím slo ení:  
p edseda:  Prof. RNDr. Old ich Kowalski, DrSc. (MFF UK Praha) 
lenové Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. (MÚ v Opav )) 



  Doc. RNDr. Tomá  Kopf, Ph.D. (MÚ v Opav ). 
  Doc. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc. (VUT v Brn ) 
  Prof. Peter Nagy (Univerzita Debrecen) 
 
Hlasování 
P ítomno 8 len  VR 
 
pro: 8     proti: 0   zdr eli se: 0 
 
Záv r: 
V decká rada Matematického ústavu v Opav  návrh schválila. 
 
 
4. Zahájení ízení ke jmenování profesorem doc. Engli e a doc. Müllera v oboru 
Matematika - Matematická anal za 
 
Prof. Smítal  
stru n  uvedl uchaze e a po diskusi p edlo il VR návrh na slo ení spole né jmenovací 
komise pro oba uchaze e. 
 
Návrh na usnesení 
V decká rada Matematického ústavu v Opav  schvaluje návrh na slo ení jmenovací 
komise pro uchaze e doc. Engli e a doc. Müllera (oba MÚ AV R Praha) v 
následujícím slo ení:  
p edseda:  Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. 
lenové Prof. RNDr. Miroslav Bartu ek DrSc. (P F MU Brno) 

  Prof. RNDr. tefan Schwabik, DrSc. (MÚ AV R Praha) 
  Prof. Ing. Ji í Tolar, DrSc. (FJFI VUT Praha) 
  Prof. RNDr. Lud k Zají ek, DrSc. (MFF UK Praha). 
 
Hlasování 
P ítomno 8 len  VR 
 
pro: 7     proti: 0   zdr eli se: 1 
 
Záv r: 
V decká rada Matematického ústavu v Opav  návrh schválila. 
 
 
5. V ro ní zpráva o innosti Matematického ústavu v Opav  za rok 2004. 
 
V ro ní zpráva obsahuje 3 ásti - Zprávu o v decké innosti, Zprávu o pedagogické 
innosti a Zprávu o hospoda ení. V ichni lenové VR materiál obdr eli v elektronické 

podob . Zpráva je uve ejn na na webov ch stránkách Matematického ústavu 
(http://www.math.slu.cz). 
 
Návrh na usnesení: 
V decká rada Matematického ústavu v Opav  souhlasí s V ro ní zprávou o innosti 
Matematického ústavu v Opav  za rok 2004. 
 



Hlasování: 
P ítomno: 8 len  
 
pro: 8    proti: 0   zdr el se: 0 
 
Záv r: V decká rada MÚ návrh schválila. 
 
 
6. R zné 
 
6.1  
Prof. Smítal 
Informoval o záv re ném oponentním ízení V zkumného zám ru MSM 192400002 
Globální anal za (1999 - 2004), kter  byl e en v Matematickém ústavu. Záv re ná 
zpráva o e ení projektu, odborné posudky oponent , zápis z oponentního ízení jsou 
zve ejn ny na www stránkách ústavu. 
 
Návrh na usnesení: 
 
V decká rada Matematického ústavu v Opav  bere na v domí, e 18. 2. 2005 prob hlo 
záv re né oponentní ízení V zkumného zám ru MSM 192400002 Globální anal za s 
následujícím záv rem. Celkov  pr b h a v sledky e ení VZ hodnotí oponentní rada 
jako vynikající. 
 
Hlasování: 
P ítomno: 8 len  
 
pro: 8    proti: 0   zdr el se: 0 
 
Záv r: V decká rada MÚ návrh schválila. 
 
6.2 
Prof. Smítal 
Seznámil leny VR s dopisem prof. Schwabika, kter  navrhuje v decké rad  zab vat se 
p ípravou jmenování nového editele Matematického ústavu v Opav  (v ichni lenové 
obdr eli návrh prof. Schwabika elektronicky). 
 
Návrh na usnesení: 
 
V decká rada Matematického ústavu v Opav  ustanovuje pracovní komisi pro p ípravu 
jmenování nového editele Matematického ústavu a pov uje ji, aby na p í tím zasedání 
VR p edlo ila návrh na e ení. V sledkem bude doporu ení pro p ípravu a realizaci 
konkurzu na místo editele MÚ rektorovi Slezské univerzity v Opav . 
Komise bude pracovat v následujícím slo ení: 
Prof. RNDr. tefan Schwabik, DrSc. (MÚ AV R Praha) 
Prof. RNDr. Old ich Kowalski, DrSc. (MFF UK Praha) 
Prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D. (P F MU Brno). 
 
 
Hlasování: 



P ítomno: 8 len  
 
pro: 8    proti: 0   zdr el se: 0 
 
Záv r: V decká rada MÚ návrh schválila. 
 
6.3. 
Kopf 
P ednesl len m VR návrh na podání ádosti o prodlou ení akreditace oprávn ní konat 
habilita ní ízení a ízení ke jmenování profesorem v oboru Matematika - Matematická 
fyzika. 
 
Návrh na usnesení: 
 
V decká rada Matematického ústavu v Opav  souhlasí s podáním ádosti o prodlou ení 
akreditace oprávn ní konat habilita ní ízení a ízení ke jmenování profesorem v oboru 
Matematika - Matematická fyzika. Akredita ní materiál bude dopracován a p edlo en 
len m VR MÚ písemn  k vyjád ení do konce b ezna 2005. 

 
Hlasování: 
P ítomno: 8 len  
 
pro: 8    proti: 0   zdr el se: 0 
 
Záv r: V decká rada MÚ návrh schválila. 
 
 
 
 
 
Zapsala: 
Ji ina Böhmová 
 
 
 


