
Matematický ústav v Opavě, Na Rybníčku 1, 746 01  Opava 
 

Zápis 
ze 19. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě 

dne 11. září 2007 
 
 
Přítomni:  Bartušek, Engliš, Marvan, Mikeš, Müller, Sergyeyev, Smítal, Schwabik, 
      Štefánková. 
Omluveni: Ger, Tolar. 
 
 
Program: 

1. Žádost o udělení doktorského grantu. 
2. Evaluace vědecké činnosti Matematického ústavu. 
3. Aktualizace Dlouhodobého záměru MÚ na rok 2008. 
4. Zahájení řízení ke jmenování profesorem v oboru Matematika – 

Matematická analýza 
5. Oborová rada DSP Matematika. 
6. Organizace doktorského studia na MÚ. 
7. Různé. 

 
 
 
 
Předseda VR zahájil 19. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě 
a konstatoval, že je přítomno 9 z 11 členů VR a VR je usnášeníschopná. 
 
 
1. Žádost o udělení doktorského grantu. 
Prof. Engliš 
 
Uvedl situaci. Všichni členové VR materiál obdrželi elektronicky a v období mezi 13. – 
15. 3. 2007 hlasovali per rollam (všichni členové VR se vyjádřili kladně). 
 
Návrh na usnesení: 
Oborová rada doktorského studijního programu Matematika v Matematickém ústavu 
v Opavě Slezské univerzity v Opavě doporučuje předložit Grantové agentuře ČR žádost 
o udělení doktorského grantu projektu "Topologické a analytické metody v teorii 
dynamických systémů a matematické fyzice II" na roky  2008 - 2011 (navrhovatel 
J. Smítal, spolunavrhovatel Š. Schwabik). 
 
Hlasování: 
Přítomno 9 členů VR 
pro: 9     proti: 0   zdrželi se: 0 
 
Závěr: 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě stvrzuje toto usnesení. 
 
 



2. Evaluace vědecké části Matematického ústavu v Opavě. 
 
2a. Složení evaluační komise, zadání evaluace. 
Prof. Engliš 
 
Uvedl situaci. Všichni členové VR obdrželi návrh na složení evaluační komise a zadání 
pro evaluaci vědecké části Matematického ústavu v Opavě e-mailem (zveřejněno 
rovněž na www stránkách ústavu). Složení komise i zadání bylo jednomyslně 
odsouhlaseno per rollam. 
 
Návrh na usnesení: 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě souhlasí s tím, aby ředitel ústavu 
jmenoval evaluační komisi pro evaluaci vědecké části Matematického ústavu v Opavě 
ve složení: 
prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc. – předseda, 
prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc., 
prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc., 
prof. Ing. Jiří Tolar, DrSc. 
Zároveň VR Matematického ústavu v Opavě souhlasí se zadáním pro evaluaci (viz 
příloha č. 1 zápisu). 
 
Hlasování: 
Přítomno 9 členů VR 
pro: 9     proti: 0   zdrželi se: 0 
 
Závěr: 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě stvrzuje toto usnesení. 
 
 
2b. Závěry evaluační komise, návrh personálního složení nových oddělení. 
Prof. Engliš 
 
Všichni členové VR materiál obdrželi. Na základě závěrů evaluační komise došlo 
vzhledem k úsporným opatřením ke zkrácení pracovních úvazků a k návrhu rozdělení 
Matematického ústavu do čtyř oddělení (návrh rozdělení byl členům VR rovněž 
rozeslán elektronicky).  
 
Návrh na usnesení: 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě bere na vědomí Zprávu o činnosti 
evaluační komise pro hodnocení vědecké činnosti Matematického ústavu Slezské 
Univerzity v Opavě a souhlasí s návrhem rozdělení ústavu do čtyř oddělení (viz příloha 
č. 2 zápisu) s drobnou změnou - název oddělení Globální analýzy a matematické fyziky 
se mění na oddělení Geometrie a matematické fyziky. Doporučuje řediteli, aby návrh na 
nové organizační členění MÚ předložil příslušným orgánům SU k jeho realizaci. 
 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě zároveň děkuje všem členům evaluační 
komise za jejich odpovědně a seriozně odvedenou práci. 
 
 
 



Hlasování: 
Přítomno 9 členů VR 
pro: 9     proti: 0   zdrželi se: 0 
 
Závěr: 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě návrh schválila. 
 
 
3. Aktualizace Dlouhodobého záměru MÚ na rok 2008. 
Prof. Engliš 
 
Uvedl základní informace. Všichni členové Vědecké rady obdrželi elektronicky 
podklady k jednání.  
 

Návrh na usnesení: 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě schvaluje aktualizaci Dlohodobého 
záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti na rok 2008 za Matematický ústav v 
Opavě s drobnými připomínkami, které budou zapracovány. 
 

Hlasování: 
Přítomno: 9 členů 
Pro: 9     proti: 0   zdržel se: 0 
 

Závěr: 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě návrh schválila. 
 
 
4a. Zahájení řízení ke jmenování profesorem v oboru Matematika-Matematická 
analýza. Uchazeč: doc. RNDr. Miroslav Krbec, CSc., DSc. 
Prof. Engliš  
 
Stručně uvedl uchazeče a po diskusi předložil VR návrh na složení hodnotící komise. 
(Materiály všichni členové VR obdrželi.) 
 
Návrh na usnesení 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě schvaluje návrh na složení hodnotící 
komise pro uchazeče doc. Krbce (MÚ AV ČR Praha) v následujícím složení:  
 
předseda:  Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. (Matematický ústav v Opavě) 
členové Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. (ZČU, Plzeň) 
  Prof. RNDr. Jan Malý, DrSc. (UK Praha) 
  Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. (Matematický ústav v Opavě) 
  RNDr. Eduard Feireisl, DrSc. (MÚ AV ČR Praha). 
 
 
Hlasování 
Přítomno 9 členů VR 
pro: 9     proti: 0   zdrželi se: 0 
 
Závěr: 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě návrh schválila. 



4b. Zahájení řízení ke jmenování profesorem v oboru Matematika-Matematická 
analýza. Uchazeč: dr. hab. Zygfryd Kominek. 
Prof. Smítal 
 
Stručně uvedl uchazeče, seznámil členy VR se čtyřmi doporučujícími dopisy 
renomovaných profesorů (prof. Daroczy, prof. Ger, prof. Lasota, prof.Reich) a předložil 
VR návrh na složení hodnotící komise  
 
Návrh na usnesení 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě schvaluje návrh na složení hodnotíci 
komise pro uchazeče dr. hab. Zygfryda Kominka (Slezská univerzita v Katowicích) v 
následujícím složení:  
 
předseda:  Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. (Matematický ústav v Opavě) 
členové Prof. RNDr. Miroslav Bartušek DrSc. (PřF MU Brno) 
  Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. (Matematický ústav v Opavě) 
  Prof. dr. hab. Roman Ger (Slezská univerzita Katowice) 
  Prof. dr. hab. Kazimierz Nikodem (Univerzita Bielsko-Biala) 
 
Hlasování 
Přítomno 9 členů VR 
pro: 9     proti: 0   zdrželi se: 0 
 
Závěr: 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě návrh schválila. 
 
 
5. Oborová rada Doktorského studijního programu Matematika. 
 
5a. Změny Studijního a zkušebního řádu Slezské university v Opavě. 
Prof. Engliš 
 
Na základě Studijního a zkušebního řádu Slezské univerzity v Opavě (II. Změny) ze dne 
12. 3. 2007 byl členům VR rozeslán návrh na usnesení, týkající se čl. 7 – Oborová rada 
doktorského studijního programu. VR schválila jednomyslně návrh na usnesení per 
rollam. 
 
Návrh na usnesení: 
(1) Vědecká rada Matematického ustavu v Opavě bude až do svého příštího zasedání 

nadále vykonávat i funkci Oborové rady DSP Matematika;  
(2) až do svého příštího zasedání rovněž ponechává i nadále delegované všechny své 

pravomoce na Oborové komise jednotlivých oborů (MA, GGA, MF) v jejich 
stávajícím složení, ponechávajíc si pouze kontrolní činnost; 

(3) pověřuje svého předsedu M. Engliše, aby po toto období i nadále vykonával funkci 
předsedy Oborové rady. 

 
Hlasování: 
Přítomno 9 členů VR 
pro: 9     proti: 0   zdrželi se: 0 
 



Závěr: 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě stvrzuje toto usnesení. 
 
 
5b. Oborová rada DSP Matematika. 
Prof. Engliš 
 
Na základě čl. 7 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu Slezské univerzity v Opavě 
(II. Změny) ze dne 12. 3. 2007 navrhuje následující usnesení. 
 
Návrh na usnesení: 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě bude vykonávat zároveň i funkci 
Oborové rady Doktorského studijního programu Matematika. 
 
Hlasování: 
Přítomno 9 členů VR 
pro: 9     proti: 0   zdrželi se: 0 
 
Závěr: 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě návrh schválila. 
 
 
5c. Volba předsedy Oborové rady DSP Matematika. 
Prof. Engliš 
 
Ve souladu s čl. 7 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Slezské univerzity v Opavě 
(II. Změny) ze dne 12. 3. 2007 požádal členy vědecké rady o návrhy kandidátů na 
funkci předsedy Oborové rady. Vzhledem k absenci jiných návrhů a k předchozímu 
usnesení následně navrhuje, aby jakožto předseda Vědecké rady vykonával zároveň i 
funkci předsedy Oborové rady DSP Matematika. 
 
Hlasování: 
Přítomno 9 členů VR 
pro: 9     proti: 0   zdrželi se: 0 
 
Závěr: 
Předsedou Oborové rady DSP Matematika byl zvolen prof. Engliš. 
 
 
5d. Zřízení Oborových komisí. 
Prof. Engliš 
 
Na základě čl. 7 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu Slezské univerzity v Opavě 
(II. Změny) ze dne 12. 3. 2007 navrhuje, aby pro jednotlivé obory DSP Matematika 
(včetně nově akreditovaných čtyřletých oborů Matematická analýza – čtyřleté studium a 
Geometrie a globální analýza – čtyřleté studium) byly zřízeny Oborové komise, jejichž 
navrhované složení obdrželi členové VR rovněž elektronicky. 
 
 
 



Návrh na usnesení: 
Oborová rada zřizuje Oborové komise jednotlivých studijních oborů DSP Matematika, 
ve složení totožném se složením dosavadních Oborových komisí pro tříleté obory (viz 
příloha č. 3 zápisu). 
 
Hlasování: 
Přítomno 9 členů VR 
pro: 9     proti: 0   zdrželi se: 0 
 
Závěr: 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě návrh schválila. 
 
 
5e. Pravomoce Oborových komisí. 
Prof. Engliš 
 
Návrh usnesení obdrželi členové VR elektronicky. 
 
Návrh na usnesení: 
Na základě čl. 7 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu Slezské univerzity v Opavě 
(II. Změny) ze dne 12. 3. 2007 si Oborová rada ponechává pouze kontrolní činnost, 
právo navrhovat vědecké radě školitele pro daný studijní obor a právo navrhovat řediteli 
složení přijímacích komisí pro studium v DSP a deleguje tímto na Oborové komise 
jednotlivých oborů veškeré své ostatní pravomoci, zejména: 

a) projednávat návrhy vyhlašovaných témat disertačních prací a jejich změny 
v rámci studia v DSP; 

b) navrhovat řediteli školitele, konzultanta pro daného studenta; 
c) iniciovat, projednávat a koordinovat program přednáškových kurzů, seminářů a 

dalšího studia a vědecké práce studentů DSP; 
d) vyjadřovat se k individuálním studijním programům studentů a k jejich 

případným změnám; 
e) projednávat rozsah požadavků nutných ke státní doktorské zkoušce; 
f) navrhovat řediteli předsedu a členy zkušební komise a datum a místo konání 

státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce; 
g) navrhovat řediteli oponenty pro obhajoby disertačních prací; 
h) konat i jinou činnnost směřující k tomu, aby studium v DSP mělo vysokou 

úroveň; 
i) hodnotit průběh studia studentů v DSP a předkládat hodnocení řediteli; 
j) vyjadřovat se k žádosti o studium v prezenční formě i po uplynutí standardní 

doby studia a k žádosti o přechod na jinou formu studia po uplynutí standardní 
doby studia. 

 
Hlasování: 
Přítomno 9 členů VR 
pro: 9     proti: 0   zdrželi se: 0 
 
Závěr: 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě návrh schválila. 
 
 



5f. Přijímací komise pro studium v DSP Matematika. 
Prof. Engliš 
 
Návrh usnesení obdrželi členové VR elektronicky. 
 
Návrh na usnesení: 
Oborová rada na základě čl. 7 odst. 5 písm. b) Studijního a zkušebního řádu Slezské 
univerzity v Opavě (II. Změny) ze dne 12. 3. 2007 navrhuje řediteli jmenovat stálou 
přijímací komisi pro studium v DSP Matematika v tomto složení: 

 
Smítal (předseda), Marvan (1. místopředseda), Sergyeyev (2. místopředseda), 

 Schwabik, Smítalová, Štefánková, 
 
s tím, že komise může rozhodovat, jsou-li přítomni aspoň tři z jejích členů a mezi nimi 
je buď předseda nebo jeden z místopředsedů. Pokud by se komise v tomto složení 
nebyla schopna sejít, navrhne Oborová rada komisi ad hoc na základě projednání per 
rollam (po emailu). 
 
Hlasování: 
Přítomno 9 členů VR 
pro: 9     proti: 0   zdrželi se: 0 
 
Závěr: 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě návrh schválila. 
 
 
5g. Nový Studijní a zkušební řád Slezské university v Opavě. 
Prof. Engliš 
 
Uvedl situaci: od 1.10. 2007 vstupuje v platnost nový Studijní a zkušební řád Slezské 
univerzity v Opavě (ze dne 8. 8. 2007), jehož čl. 34 – ,,Oborová rada” je obsahově 
totožný s čl. 7 stávajícího Studijního a zkušebního řádu Slezské univerzity v Opavě 
(II. Změny) ze dne 12. 3. 2007.  
 
Návrh na usnesení: 
Usnesení z bodů 5.b až 5.f výše v tomto zápisu se vztahují i na období po 1.říjnu 2007, 
kdy vstoupí v platnost nový Studijní a zkušební řád Slezské univerzity v Opavě ze dne 
8. 8. 2007. 
 
Hlasování: 
Přítomno 9 členů VR 
pro: 9     proti: 0   zdrželi se: 0 
 
Závěr: 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě návrh schválila. 
 
 
 
 
 



6. Organizace doktorského studia na Matematickém ústavu. 
 
6a. Školitelé čtyřletých studijních oborů. 
Prof. Engliš 
 
Akreditační komise ČR udělila Matematickému ústavu akreditaci doktorského 
studijního programu Matematika P 1102 se studijními obory Geometrie a globální 
analýza a Matematická analýza. Standardní doba studia je 4 roky. 
 
Návrh na usnesení: 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě souhlasí, aby všichni školitelé tříletých 
studijních oborů Matematická analýza a Geometrie a globální analýza byli zároveň 
školiteli příslušných čtyřletých oborů. 
 
Hlasování: 
Přítomno: 9 členů 

Pro: 9     proti: 0   zdržel se: 0 
 

Závěr: 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě návrh schválila. 
 
 
6b. Pravidla pro přestupy na 4leté studium DSP. 
Prof. Engliš 
 
Ředitel MÚ předložil VR materiál Pravidla pro přestup z 3-letých oborů DSP 
Matematika na 4-leté (viz. příloha č. 4 zápisu), který obdrželi členové VR elektronicky. 
 
Návrh na usnesení: 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě schvaluje materiál Pravidla pro přestup z 
3-letých oborů DSP Matematika na 4-leté.  
 
Hlasování: 
Přítomno: 9 členů 
Pro: 9     proti: 0   zdržel se: 0 
 

Závěr: 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě návrh schválila. 
 
 
6c. Jmenování prof. RNDr. Jaroslava Ramíka, CSc. školitelem DSP. 
Prof. Engliš 
 
Návrh na usnesení: 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě souhlasí s jmenováním prof. RNDr. 
Jaroslava Ramíka, CSc. školitelem doktorských studijních programů Matematika 
(P 1101, P 1102), oboru Matematická analýza. 
 
 
 
Hlasování 



Přítomno 9 členů VR 
pro: 9     proti: 0   zdrželi se: 0 
 
Závěr: 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě návrh schválila. 
 
 
 
7. Různé. 
 
7.1  Návrh na udělení čestného doktorátu “honoris causa” SU prof. RNDr. Petru 
Hájkovi, DrSc. 
Prof. Engliš, prof. Smítal 
 
Návrh na usnesení: 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě souhlasí s tím, aby ředitel ústavu 
předložil rektorovi SU návrh na udělení čestného doktorátu Slezské univerzity v Opavě 
prof. RNDr. Petru Hájkovi, DrSc. 
 
Hlasování 
Přítomno 9 členů VR 
pro: 9     proti: 0   zdrželi se: 0 
 
Závěr: 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě návrh schválila. 
 
 
7.2  Návrh na udělení Zlaté medaile Slezské univerzity v Opavě prof. Schwabikovi. 
prof. Engliš 
 
Návrh na usnesení: 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě souhlasí s tím, aby ředitel předložil 
rektorovi SU návrh na udělení Zlaté medaile Slezské univerzity v Opavě prof. RNDr. 
Štefanu Schwabikovi, DrSc. 
 
Hlasování: 
Přítomno: 8 členů 
pro: 8    proti: 0   zdržel se: 0 
 
Závěr: Vědecká rada MÚ návrh schválila. 
 
 
7.3  Návrh na udělení Stříbrné medaile SU ing. Sýkorovi. 
Prof. Engliš 
 
Návrh na usnesení: 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě souhlasí s tím, aby ředitel předložil 
rektorovi SU návrh na udělení Stříbrné medaile Slezské univerzity v Opavě 
ing. Jaromíru Sýkorovi, CSc. 
 



Hlasování: 
Přítomno: 9 členů 
pro: 9    proti: 0   zdržel se: 0 
 
Závěr: Vědecká rada MÚ návrh schválila. 
 
 
7.4  Personální změna ve zkušebních komisích pro státní závěrečné zkoušky. 
Prof. Engliš 
 
Návrh na usnesení: 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě souhlasí s personální změnou ve zkušební 
komisi pro státní závěrečné zkoušky bakalářských studijních oborů Matematické metody 
v ekonomice a Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací, kde ing. Jaromíra 
Sýkoru, CSc. nahradí ing. Jan Melecký, Ph.D. 
 
Hlasování: 
Přítomno: 9 členů 
pro: 9    proti: 0   zdržel se: 0 
 
Závěr: Vědecká rada MÚ návrh schválila. 
 
 
 
 
Zapsala: Jiřina Bohmová 
 


