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1. Úvod

Tato sebehodnotící zpráva o studijním programu je předkládána jeho garantem jako podklad
pro vnitřní hodnocení kvality tohoto programu podle čl. 6 vnitřního předpisu Pravidla
systému zajišťování kvality vzdělávací a vědecké a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké
nebo další tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Slezské univerzity v Opavě (dále jen „tvůrčí
činnost“, „Pravidla systému zajišťování kvality“ a „SU“).

Tato sebehodnotící zpráva obsahuje zejména stručné základní údaje o studijním programu,
organizaci studia v něm, požadavcích na disertaci, přijímacím řízení a proběhlých dřívějších
hodnoceních ze strany někdejší Akreditační komise; dále údaje podle čl. 6 odst. 3 Pravidel
systému zajišťování kvality.

Ve dnech 31. 10. – 2.11. 2017 proběhlo na Matematickém ústavu v Opavě hodnocení tvůrčí
činnosti ústavu evaluační komisí složenou ze zahraničních odborníků. Komise byla požádána
též o vyjádření k doktorskému studijnímu programu. Podkladová zpráva pro komisi i stručná
zpráva evaluační komise jsou přiloženy jakožto přílohy této sebehodnotící zprávy.

Vyjádření garanta s doporučeními pro další rozvoj programu tvoří závěr této zprávy.



2. Základní údaje o studijním programu

Proběhlá akreditační řízení:
Pro původní 3letý doktorský studijní program:
studijní obor Matematická analýza – 13. zasedání Akreditační komise (únor 1994)
studijní obor Geometrie a globální analýza – 25. zasedání Akreditační komise (listopad 1997)
Naposledy prodlouženy rozhodnutím MŠMT č. j. 16 675/2002-30.
Pro 4letý doktorský studijní program:
studijní obor Matematická analýza – rozhodnutí MŠMT č. j. 17 688/2007-30/1
studijní obor Geometrie a globální analýza – rozhodnutí MŠMT č. j. 17 688/2007-30/1
V roce 2012 proběhlo hodnocení doktorského studijního programu účelovou pracovní
skupinou Akreditační komise; na základě výsledku hodnocení byla rozhodnutím MŠMT č. j.
MSM/54 738/2012-M3 prodloužena platnost akreditace doktorského studijního programu
Matematika, oborů Geometrie a globální analýza a Matematická analýza do 31. 12. 2020.

Bližší informace o akreditačních řízeních viz http://www.slu.cz/math/cz/studium/akreditace.

Profil absolventa:
Absolventi jsou připraveni na samostatnou vědeckou práci v některé z oblastí matematické
analýzy, resp. geometrie a globální analýzy. Jsou vysoce adaptibilní, schopni pracovat v
týmu, tvořivým způsobem přistupovat k řešení praktických problémů a najít tak uplatnění i v
jiných oborech nebo v praxi. Ovládají aktivně anglický jazyk. Umějí velmi dobře pracovat s
výpočetní technikou. Mají pedagogické zkušenosti z výuky na VŠ.

Organizace studia:
Studium je organizováno v prezenční a kombinované formě. Podmínkou přijetí ke studiu je
vysokoškolské vzdělání ve stejném nebo příbuzném oboru a složení přijímací zkoušky.
Přijatému studentovi je stanoven školitel. Školitel stanoví po dohodě se studentem jeho
studijní plán, který je vypracován pro každého studenta individuálně. Dále vede studenta po
odborné stránce a kontroluje plnění stanoveného plán. Studijní plány podléhají schválení
oborovou radou doktorského studia.
Studenti v prezenční formě doktorského studia se podílejí na výuce v rozsahu nejvýše 4
hodiny týdně.
V průběhu studia koná student zkoušky z odborných předmětů stanovených jeho studijním
plánem a z angličtiny. Po dohodě se školitelem si studenti zapíší alespoň čtyři fakultativní
předměty z uvedeného seznamu fakultativních předmětů. Rozsah studia je stanoven
individuálně po dohodě se školitelem. Každý předmět je zakončen komisionální zkouškou.
Součástí studijního programu je samostatná vědecká práce na téma stanovené studijním
plánem a aktivní práce v jednom z vědeckých seminářů Matematického ústavu. Výsledky své
vědecké práce předkládá student ve formě dizertační práce.
Studium je ukončeno složením státní doktorské zkoušky a obhajobou dizertační práce. Státní
doktorskou zkoušku a obhajobu lze konat až po složení všech dílčích zkoušek.
Zkoušky a obhajoba dizertace se mohou konat v jazyce českém, slovenském nebo anglickém
(po dohodě se školitelem případně i v jiném). Dizertace musí být napsána anglicky,
výjimečně v jiném světovém jazyce, v češtině nebo ve slovenštině. K obhajobě je nutno
odevzdat vyplněnou přihlášku včetně požadovaných příloh na sekretariátu Matematického
ústavu v Opavě.

Požadavky na disertační práci:
Předpokladem přijetí práce k obhajobě je publikace (nebo přijetí k publikaci) alespoň části
jejích původních výsledků; alespoň jedna práce musí být v době obhajoby již publikována a
aspoň jedna musí být bez spoluautora. Odevzdávaná disertační práce musí splňovat
požadavky Metodiky úpravy, zpracovávání, ukládání, a zpřístupňování závěrečných prací v
Matematickém ústavu v Opavě.



Doporučený obsah disertační práce:
Zhodnocení současného stavu problematiky, podrobný výklad vlastních výsledků (tuto část
lze nahradit kopiemi uveřejněných článků) a jejich interpretace se zařazením do kontextu
dané problematiky, seznam použité literatury. Autoreferát disertační práce obsahuje krom
přehledu dané problematiky a hlavních výsledků disertace též seznam publikovaných prací
uchazeče, seznam ohlasů na práce uchazeče a seznam jeho účastí na konferencích v oboru.

Průběh státní doktorské zkoušky:
Studijní obor Matematická analýza
Student dostane tři otázky, z toho jednu k tematice dizertace a další dvě z literatury, kterou
měl předepsanou studijním plánem. Vymezení částí, ze kterých bude student zkoušen, je v
pravomoci předsedy komise po domluvě se školitelem.
Studijní obor Geometrie a globální analýza:
Student dostane tři otázky, z toho jednu k tematice dizertace a další dvě z dohodnutých
okruhů (viz http://www.slu.cz/math/cz/studium/docs/studijni-programy-a-obory/zkusebni-
otazky-pro-statni-doktorskou-zkousku-doktorskeho-studijniho-programu-geometrie-a-
globalni-analyza).

Studijní plány:
Studijní obor Matematická analýza
  Povinné předměty:
    * Seminář z matematické analýzy (prof. Smítal)
    * Seminář (další seminář dle výběru – prof. Engliš, doc. Štefánková, doc. Sergyeyev)
    * Angličtina
 Fakultativní předměty:
    * Diferenciální geometrie a její aplikace v matematické fyzice
    * Dynamické systémy
    * Funkcionální analýza
    * Komplexní analýza
    * Matematické metody v přírodních a technických vědách
    * Obyčejné diferenciální rovnice
    * Parciální diferenciální rovnice
    * Reálná analýza
    * Teorie funkcí
    * Topologie
    * Variační analýza
    * Základní algebraické kategorie
    * Základy analýzy na varietách
Studijní obor Geometrie a globální analýza:
  Povinné předměty:
    * Seminář z diferenciální geometrie a jejích aplikací (doc. Sergyeyev)
    * Seminář (další seminář dle výběru – prof. Smítal, prof. Engliš, doc. Štefánková)
    * Angličtina
  Fakultativní předměty:
    * Algebraická a diferenciální topologie
    * Algebraické struktury
    * Algebry symetrií
    * Diferenciální geometrie variet
    * Funkcionální analýza a diferenciální rovnice
    * Geometrické metody v obecné teorii relativity a teorii pole
    * Geometrické metody v mechanice
    * Geometrická teorie diferenciálních rovnic
    * Globální analýza
    * Obecná topologie



Školitelé v doktorském studiu:
Studijní obor Matematická analýza

host. prof. Vladimir Iosifovič Averbuch, DrSc.
prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
doc. RNDr. Jan Chleboun, CSc. (MÚ AV ČR, Praha)
doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D.
doc. RNDr. Jana Kopfová, PhD.
doc. RNDr. Michal Málek, Ph.D.
prof. RNDr. Vladimír Müller, DrSc. (MÚ AV ČR, Praha)
prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.
doc. RNDr. Kristína Smítalová, CSc.
doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.

Studijní obor Geometrie a globální analýza:
prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
doc. RNDr. Michal Marvan, CSc.
doc. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D.

Vnitřní předpisy a vnitřní normy upravující studium ve studijním programu:
Studijní a zkušební řád pro studenty doktorských studijních programů uskutečňovaných SU
spolu s vysokoškolským ústavem ze dne 8. srpna 2017:
http://www.slu.cz/slu/cz/studium/studijni/uz-studijni-su-08_08_2017-01_09_2017.pdf
Směrnice ředitele č. 1/2017 Zásady vedení kvalifikačních prací:
http://www.slu.cz/math/cz/dokumenty/vnitrni-normy-mu/smernice-reditele-c-1-2017-zasady-
vedeni-kvalifikacnich-praci

Oborová rada doktorského studijního programu:
Složení oborové rady doktorského studijního programu je personálně identické s Vědeckou
radou Matematického ústavu v Opavě.

Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. – předseda (MÚ v Opavě)
Prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc. (PřF MU v Brně)
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc. (PřF MU v Brně)
Prof. Dr. hab. Roman Ger (IM SU Katowice, Polsko)
Prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc. (MFF UK Praha)
Prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc. (PřF UP v Olomouci)
Prof. RNDr. Vladimír Müller, DrSc. (MÚ AV ČR v Praze)
Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. (MÚ v Opavě)
Prof. RNDr. Lubomír Snoha, Dsc., DrSc. (UMB Banská Bystrica, Slovensko)
Doc. RNDr. Michal Marvan, CSc (MÚ v Opavě)
Doc. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D. (MÚ v Opavě)
Doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D. (MÚ v Opavě)

Poradním orgánem oborové rady jsou oborové komise pro jednotlivé studijní obory, které
zároveň fungují jako stálé komise pro doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací:

Oborová komise – studijní obor Matematická analýza
Oborová komise pro studijní obor Matematická analýza je od roku 1994 personálně identická
s Oborovou komisí doktorského studijního oboru Matematická analýza na Přírodovědecké
fakultě MU v Brně (pouze předsedové se střídají: prof. Šimon Hilscher, prof. Smítal).

Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. (MÚ v Opavě) – předseda
Prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc. (PřF MU v Brně)
Prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (PřF MU v Brně)
Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. (MÚ v Opavě)
Prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc. (PřF MU v Brně)



Prof. RNDr. Lubomír Snoha, DSc., DrSc. (UMB Banská Bystrica, Slovensko)
Doc. RNDr. Jan Čermák, CSc. (VUT v Brně)
Doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.  (MÚ v Opavě)

Oborová komise – studijní obor Geometrie a globální analýza
Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. (MÚ v Opavě) – předseda
Prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc. (MFF UK Praha)
Doc. RNDr. Michal Marvan, CSc. (MÚ v Opavě)
Prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc. (PřF UP v Olomouci)
Doc. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D. (MÚ v Opavě)
Prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. (PřF MU v Brně)
Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. (MÚ v Opavě)

Obhájené disertační práce:
Seznam proběhlých obhajob včetně autoreferátů, posudků atd.:
http://www.slu.cz/math/cz/studium/obhajoby-phd

Počet vedených disertačních prací na jednoho školitele: 1,5 doktoranda na jednoho
aktivního školitele (který v současnosti vede aspoň jednoho doktoranda). Nejvytíženější
školitelé: doc. Marvan a doc. Štefánková (každý vede 2 doktorandy).

Pojetí a kritéria přijímacího řízení, vstupní požadavky:
Podmínkou přijetí je komisionální zkouška v rozsahu magisterského studia matematiky;
u absolventů magisterských programů ústavu může být nahrazena státní závěrečnou
zkouškou, bere se v úvahu celkový výkon a hodnocení. Uchazeči z jiných vysokých škol
povinně předkládají také svou diplomovou práci, případně časopisecké publikace. Výhodou
je, pokud je uchazeč domluven se svým potenciálním školitelem. V případě kvalitního
uchazeče s vyhraněným zájmem je možné zabezpečit mu školitele „na míru“ z jiných
institucí, zejména z Matematického ústavu AVČR (na základě dohody o spolupráci mezi
oběma ústavy).

Další údaje o doktorském studijním programu, včetně kompletního přehledu dosavadních
studentů a dosud obhájených disertačních prací, je možno nalézt v anglické Self-assessment
report on the doctoral study programme v příloze této sebehodnotící zprávy.



3. Podklady pro vnitřní hodnocení kvality studijního programu

a) vyhodnocení naplňování vnitrouniverzitních standardů studijních programů

Doktorský studijní program Matematika bezprostředně navazuje na vědeckou činnost
Matematického ústavu v Opavě. Jednou z jeho silných stránek je samotná koncepce studia:
od samého začátku v roce 1994 je doktorské studium na MÚ v Opavě organizováno na
způsob někdejších vědeckých aspirantur. To znamená, že pro doktorandy nejsou konány
přednášky (s výjimkou blokových přednášek významných zahraničních hostů ústavu), důraz
je kladen na samostudium a následné komisionální zkoušky a individuální konzultace se
školiteli, případně konzultanty pokud je školitelem externista. Mezi povinné předměty je
krom dvou odborných seminářů řazena i angličtina, stejně tak drtivá většina doporučené
literatury k jednotlivým předmětům (specifikované v individuálním studijním plánu studenta)
je v angličtině, díky čemuž si student rovněž osvojí potřebné schopnosti v cizím jazyce.
Dokladem toho je i kvalita disertačních prací, které jsou až na naprosté výjimky tvořeny
články v angličtině vyšlými či aspoň přijatými k publikaci v některém kvalitním zahraničním
(výjimečně impaktovaném českém) matematickém časopise. Studenti též standardně
absolvují část svého studia v zahraničí formou mobility (viz též v bodě d) níže) či se jinak
zapojují do mezinárodní vědecké spolupráce.

V průběhu uskutečňování studijního programu se nevyskytly problémy s naplňováním
vnitrouniverzitních standardů studijních programů v žádné z oblastí podle příslušného
nařízení vlády ČR (požadavků na institucionální prostředí, požadavků na doktorský studijní
program, požadavků na metody výuky a hodnocení studia a na tvůrčí činnost vztahující se ke
studijnímu programu, na zabezpečení studijního programu, garanta studijního programu
a personální zabezpečení studijního programu).

b) vyhodnocení zpětné vazby od studentů a absolventů, týkající se studijního programu

S ohledem na nízký počet studentů v doktorském studijním programu i koncepci studia v něm
nejsou realizovány standardní ankety k hodnocení výuky. Zpětná vazba je místo toho
získávána jednak průběžně jednotlivými školiteli, jednak na pravidelných třídenních
výjezdních zasedáních vědeckých pracovníků ústavu, která se konají dvakrát ročně (květen a
listopad) od roku 2005 a jsou na ně zváni i všichni doktorandi. Na nich jsou podrobně
probírány dosažené výsledky, připravované projekty a případné problémy a jejich součástí je i
veřejné hodnocení pracovníků a doktorandů.

Získaná zpětná vazba není formálně vykazována, ale spíše řešena vždy ad hoc na nejbližších
zasedáních kolegia ředitele ústavu anebo oborové rady programu. Jedinou dlouhodobě
referovanou negativní stránku představuje problematika finančního ohodnocení doktorandů:
ústav neuplatňuje praxi, aby studenti doktorského studia byli zároveň zaměstnáváni jako
akademičtí pracovníci ústavu (nebo jen naprosto výjimečně); jediným příjmem doktoranda
tak může být jeho stipendium v obvyklé výši 7–9 tis. Kč měsíčně. Tuto finanční situaci
doktorandi řeší mnohdy zaměstnáním u jiného zaměstnavatele (např. učením na gymnáziích)
během studia, což se ovšem často negativně projevuje na jejich studijních výsledcích.

c) vyhodnocení toho, jak se související tvůrčí činnost promítá do vzdělávací činnosti

Studenti doktorského studia se v rámci práce na tématu své disertace aktivně účastní vědecké
činnosti ústavu, ve většině případů navíc i s finanční podporou z projektů Studentské grantové
soutěže či z prostředků na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Drtivá většina
studentů během studia aktivně referuje o svém výzkumu na zavedených mezinárodních
konferencích konaných v oboru; seznam těchto aktivit se začleňuje do autoreferátu disertace.

Promítání tvůrčí činnosti Matematického ústavu do jeho vzdělávací činnosti v doktorském
studijním programu lze celkově hodnotit jako zcela bezproblémové.



d) podle typu a profilu studijního programu vyhodnocení studentské tvůrčí činnosti
anebo spolupráce s praxí, případně mezinárodního rozměru studijního programu

Od roku 2012 bylo publikováno 33 prací doktorandů (studovalo či dosud jich studuje za toto
období celkem 17, včetně nově přijatých) v impaktovaných časopisech. Za totéž období bylo
doktorandy absolvováno v průběhu studia 9 mobilit na vysokých školách v zahraničí:
J. Tesarčík (Universität Wien, 2x), Z. Roth (Purdue University, Indianapolis, USA),
J. Hantáková (University Wroclav; Universidad de Murcia), L. Siváková (Universita Salerno;
Universidad de Murcia), J. Šotola (Universidad de Murcia; Universidad de Talca, Chile),
V. Pravec (Universität Wien). Studenti doktorského studia se za toto období dále aktivně
účastnili celkem 45 mezinárodních konferencí, z toho 13 v ČR a 32 v zahraničí (7x Polsko,
6x Španělsko, 4x Portugalsko,  2x Bosna a Hercegovina, 2x Rakousko, 2x Slovensko,
2x Rusko, 1x Austrálie, Ázerbajdžán, Bulharsko, Jižní Korea, Rumunsko, USA, Uzbekistán).

Tvůrčí činnost studentů doktorského studia i mezinárodní rozměr studijního programu se jeví
úhrnem jako velmi uspokojivé. V návaznosti na nové požadavky stanovené nařízením vlády
o standardech pro akreditace ve vysokém školství bude od nynějška do individuálních
studijních plánů jednotlivých studentů začleňována jako součást studia povinnost absolvování
části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce, nebo účasti na
mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí,
nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci.

e) naplňování cílů studia a odpovídajících výsledků učení

Koncepce studia zmíněná v bodě a) výše umožňuje individuální studijní plán studenta sestavit
„na míru“ tak, aby si student mohl rychle osvojit, krom nezbytného širšího základu, odborné
znalosti a odborné dovednosti potřebné k proniknutí do témat aktuálního výzkumu v oboru
a zapojit se do vědecké práce na ústavu. Kromě čistě výzkumných témat z oblasti
dynamických systémů, diferenciální geometrie či komplexní analýzy jsou přitom obhajovány
i disertace s tématikou matematického modelování a aplikací např. v ekonomii nebo
v matematické biologii. Interakce mezi všemi uvedenými směry na pravidelných seminářích
ústavu přispívá k naplňování cílů studia a získávání odpovídajících výsledků z učení tak,
jak jsou formulovány v profilu absolventa (viz předchozí kapitola).

f) vyhodnocení úrovně závěrečných a případně též rigorózních prací

Historicky nejlepší obhájenou prací je patrně disertace M. Štefánkové (roz. Babilonové, nyní
docentky Matematického ústavu v Opavě) z roku 2000; na jejím základě získala Cenu
ministra školství. Z dizertací obhájených v posledních letech nutno zmínit alespoň:

RNDr. Jana Hantáková (roz. Doleželová) (2017): “Distributional chaos in compact
metric spaces”, zveřejněno  v Nonlinear analysis, 2x v J. Difference Equ. Appl.  a v
Internat. J. Bifur. Chaos (všechno samostatné články). Udělena  Cena rektora SU.

RNDr. Jiřina Jahnová (roz. Vodová) (2013): “Hamiltonian operators and related
structures”, zveřejněno 2x v Nonlinearity a v J. Math. Anal. Appl. (všechno
samostatné články).

V obou případech se jedná o řešení problémů formulovaných prominentními matematiky,
anebo o výzkum inspirovaný jejich pracemi. V souladu s požadavky (viz předchozí kapitola)
musí být při předložení část disertační práce již opublikována či aspoň přijata k tisku, přitom
aspoň jeden takový článek tvořící součást disertace musí být bez spoluautora. Téměř všechny
takovéto články navíc vyšly v impaktovaných časopisech. Celkově jsou proto disertační práce
díky tomuto opatření vesměs na velmi dobré úrovni.



g) vyhodnocení míry úspěšnosti v přijímacím řízení, studijní neúspěšnosti, míry
řádného ukončení studia a uplatňování absolventů studijního programu

Za období od posledního hodnocení Akreditační komisí, tzn. 2012 – 2017, bylo do studijního
programu přijato celkem 17 uchazečů, z toho 10 úspěšně absolvovalo, 6 dosud studuje.
Celkem 2 studenti v uvedeném období nedokončili studium (jeden z nich byl přijat ještě před
rokem 2012). Bližší podrobnosti je možno najít v kompletním přehledu v příloze této zprávy.

Míra úspěšnosti v přijímacím řízení se blíží 100% (odmítnutí uchazeči byli v podstatě pouze
cizinci v anglické jazykové mutaci programu, viz na konci této kapitoly), což je způsobeno
dnešním nedostatkem uchazečů o doktorské studium matematiky. Uchazeči se tak rekrutují
téměř výlučně z řad našich vlastních studentů magisterského studia, resp. těch dobrých z nich,
které se obvykle podaří již ke konci jejich magisterského studia podchytit k vědecké práci.
Úspěšnost studia je rovněž vyšší než při vzpomínaném posledním hodnocení Akreditační
komisí v roce 2012, kdy byla pod 50 %; zde je nutno příčinu spatřovat především v právě
zmíněném užším výběru již na úrovni uchazečů.

h) hodnocení pedagogického, vědeckého či uměleckého a technického zabezpečení
studijního programu

Vědecké zabezpečení doktorského studijního programu představuje úroveň tvůrčí činnosti
Matematického ústavu, která byla předmětem samostatného hodnocení mezinárodní
evaluační komisí, viz úvodní kapitola; závěrečná zpráva evaluační komise je k dispozici na
http://www.slu.cz/math/cz/veda-vyzkum-rozvoj/docs/evaluace/EvaluacniZprava2017.pdf.

Technické zázemí ústavu je rovněž na úrovni převyšující standardy na řadě jiných institucí,
což se týká jak služeb pro studenty, tak i knihovních služeb a informačních zdrojů.

i) vymezení silných a slabých stránek, rizik a příležitostí dalšího rozvoje studijního
programu.

Silné stránky
1. Koncepce studia: Od samého začátku v roce 1994 je doktorské studium na MÚ v Opavě

organizováno na způsob někdejších vědeckých aspirantur. To znamená, že pro
doktorandy nejsou konány přednášky (s výjimkou blokových přednášek významných
zahraničních hostů ústavu), důraz je kladen na samostudium a následné komisionální
zkoušky a individuální konzultace se školiteli, případně konzultanty pokud je školitelem
externista. Doktorandi jsou vedeni k účasti na významných zahraničních ale i domácích
konferencích a toho je hojně využíváno.

2. Za silnou stránku lze považovat úroveň finančního zabezpečení doktorandů. Klíčovou roli
přitom hrají zejména prostředky specifického vysokoškolského výzkumu, které jsou na
SU rozdělovány formou Studentské grantové soutěže. Vzhledem k tomu, že v rámci
univerzity jsou tyto prostředky rozepisovány na součásti pomocí stejného algoritmu, jaký
používá MŠMT k jejich rozdělení na jednotlivé vysoké školy, získal Matematický ústav
např. v roce 2017 celkem 1156 tis. Kč těchto prostředků. Díky tomu pobírali téměř
všichni studenti prezenční formy doktorského studia kromě doktorandského stipendia
ještě další stipendium z projektů specifického vysokoškolského výzkumu ve výši okolo
5–7 tis. Kč měsíčně. Podobně tomu bylo i v dřívějších letech. Ústav tímto způsobem
kompenzuje problémy, zmíněné v bodě b) výše.

3. Prostředky Studentské grantové soutěže, spolu s prostředky institucionální podpory na
rozvoj výzkumné organizace, jsou rovněž systematicky využívány pro účast doktorandů
na mezinárodních konferencích a ke krátkodobým studijním pobytům na zahraničních
pracovištích. (Např. v roce 2016 celkem 12 vystoupení 6 doktorandů na 7 mezinárodních
konferencích a 4 krátkodobé studijní pobyty v Polsku, Rakousku a USA.)

4. Další silnou stránku spatřujeme ve snaze zamezit přílišné specializaci doktorandů pouze
na tématiku jejich disertační práce. V rámci čtyřech na ústavu probíhajících seminářů,



z nichž si studenti každý semestr musí dva zapsat, jsou proto pravidelně zařazována i
vystoupení z jiných oborů (teorie čísel, speciální funkce, teorie grafů, harmonická
analýza, aj., viz programy seminářů na http://www.slu.cz/math/cz/studium/seminare),
ať již od domácích pracovníků, anebo formou kolokviálních přednášek pozvaných
tuzemských i zahraničních matematiků z jiných institucí.

5. Vedení ústavu si je vědomo, že existují rozdíly v úrovni školitelů, která souvisí především
s kvalitou jejich vědecké práce. Dlouhodobě proto pořádá dvakrát do roka dvoudenní
výjezdní zasedání řešitelů grantových projektů a dřívějšího výzkumného záměru, kterého
se účastní též všichni doktorandi prezenční formy studia a jehož hlavní náplní je průběžné
hodnocení výstupů vědecké práce pracovníků ústavu. Dlouhodobě jsou též kvalitní
publikační výstupy odměňovány formou mimořádné odměny, u doktorandů pak
mimořádného stipendia, ve výši 10 tis. Kč.

Slabé stránky
1. Jako slabou stránku ústav vnímá stávající rozsah zahraničních mobilit doktorandů, jehož

důvodem je především malý zájem studentů o delší pobyt v cizině. Třebaže tento fakt je
do jisté míry kompenzován úsilím o četnější krátkodobé pobyty a o vytvoření
mezinárodního prostředí na ústavu (hostování zahraničních odborníků), vedení ústavu
hodlá i nadále hledat cesty jak zahraniční mobilitu pro doktorandy zatraktivnit a posílit.

2. Slabou stránkou je rovněž malý počet studentů, nižší, než v prvních letech existence
ústavu. Většina studentů se navíc rekrutuje z absolventů magisterských programů ústavu.
(Toto upozornění obsahuje i zpráva zahraniční evaluační komise.)

3. Doktorský studijní program je nabízen paralelně i v anglické jazykové mutaci, kde však
zatím není registrován žádný student; u všech dosud došlých přihlášek nebyl uhrazen
poplatek za přijímací řízení, navíc bylo zjevné, že uchazeči téměř jistě nesplňují
podmínky pro přijetí v přijímacím řízení. Z těchto důvodů nebyla anglická verze
programu v této zprávě nijak hodnocena ani explicitně uvažována. Anglická verze
programu by přitom mohla být vhodnou příležitostí ke získání kvalitních doktorských
studentů ze zahraničí.

4. Obtížné je sledování absolventů doktorského studijního programu. Řada z nich zůstává
jako pracovníci ústavu, což je (oprávněně) vytýkáno v její zprávě i evaluační komisí.
U jiných je známo, že našli kvalitní působiště jak v zahraničí (Microsoft Research, USA),
tak v ČR (mj. docenti na Ostravské univerzitě a VŠB-TUO). Řada jich ale odešla do
soukromé sféry či jinam do praxe, kde nelze jejich dráhu bez jejich vlastní spolupráce
sledovat a chybí tak možnost získání zpětné vazby pro případné zohlednění v kurikulu
studijního programu.



4. Závěrečné shrnutí

Doktorský studijní program celkově vykazuje kvalitní výsledky, zejména co do připravenosti
studentů pro vědeckou práci v oboru, jejich schopnosti zapojit se do mezinárodní spolupráce
a co do úrovně obhájených disertačních prací. Velmi se osvědčuje stávající koncepce studia,
zdůrazňující individuální práci studenta pod vedením školitele. Negativní stránkou zůstává
především malý počet uchazečů, zejména z jiných vysokých škol; malý rozsah zahraničních
mobilit doktorandů; v menší míře i problematika finančního ohodnocení doktorandů.

Do budoucna se jeví jako vhodné realizovat následující doporučení.

1. Předložit doktorský studijní program k nové akreditací podle novely zákona o vysokých
školách se zachováním stávající koncepce studia, jak zmíněno výše. V úvahu připadá
forma akreditace jako jediného studijního programu se dvěma tzv. specializacemi, anebo
jako dvou samostatných studijních programů. V prvně zmíněném případě bude nutno
zvětšit rozsah povinných předmětů společných pro obě specializace (alespoň 50%).

2. Hledat cesty pro přilákání kvalitních uchazečů o doktorské studium z řad absolventů
magisterského studia na jiných českých VŠ; vhodným nastavením podmínek pro studium
v anglické jazykové mutaci se pokusit získat kvalitní studenty ze zahraničí.

3. V návaznosti na nové požadavky stanovené nařízením vlády o standardech pro akreditace
ve vysokém školství začít od akademického roku 2018/19 začleňovat do individuálních
studijních plánů jednotlivých studentů jako součást studia povinnost absolvování části
studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce, nebo účasti na
mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými
v zahraničí, nebo jinou formou přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci.

4. Začít systematicky získávat údaje o dalším působení absolventů doktorského programu,
případně podle možností i doplnit takovéto údaje o dosavadních absolventech.

Opava, 15. 11. 2017

Miroslav Engliš



Přílohy:

- Self-assessment report: Doctoral study programme
(podklad pro hodnocení doktorského studia mezinárodní komisí pro evaluaci vědecké
činnosti Matematického ústavu v Opavě)

- Report of the evaluation committee on the PhD program of the Mathematics Institute of
Silesian University in Opava
(závěrečná zpráva komise z hodnocení výše)

- Studijní plány studentů přijatých do DSP Matematika v letech 2010-2017



Self-assessment report
Doctoral study programme

Silesian University in Opava
Mathematics Institute in Opava

September 2017



Name of Study Programme: Matematika (Mathematics)

Study fields: Geometry and Global Analysis
Mathematical Analysis

Webpages to university regulations relevant for the study programme:

1. Study and Examination Code of the university
http://www.slu.cz/su/slu/en/documents/study-and-examination-code-for-students-of-
bachelors-and-masters-study-programmes-of-silesian-university-in-opava

2. Further regulations pertaining to the study programme (only in Czech):
http://www.slu.cz/slu/cz/studium/studijni/uz-studijni-su-08_08_2017-01_09_2017.pdf
http://www.slu.cz/math/cz/studium/studijni-programy-a-obory/geometrie-a-globalni-
analyza-phd
http://www.slu.cz/math/cz/studium/studijni-programy-a-obory/matematicka-analyza-
phd
http://www.slu.cz/math/cz/studium/predpisy
http://www.slu.cz/math/cz/studium/obhajoby-phd

1. Scientific activity of the institute

See the separate self-assessment report, also
http://www.slu.cz/math/cz/veda-vyzkum-rozvoj

2. Academic staff involved in the realization of the programme

Council for Doctoral Studies:

The Council for Doctoral Studies for the doctoral study programme “Mathematics” is
identical with the Scientific Council of the Mathematics Institute in Opava,
http://www.slu.cz/math/cz/o-nas/oborova-rada-doktorskeho-studijniho-programu-
matematika

Council for Doctoral Studies for the doctoral study programme Mathematics:

Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. – chairman (MÚ in Opava)
Prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc. (PřF MU in Brno)
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc. (PřF MU in Brno)
Prof. Dr. hab. Roman Ger (IM SU Katowice, Poland)
Prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc. (MFF UK Praha)
Prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc. (PřF UP in Olomouc)



üProf. RNDr. Vladimír M ller, DrSc. (MÚ AV ČR in Praha)
Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. (MÚ in Opava)
Prof. RNDr. Lubomír Snoha, Dsc., DrSc. (UMB Banská Bystrica, Slovakia)
Doc. RNDr. Michal Marvan, CSc (MÚ in Opava)
Doc. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D. (MÚ in Opava)
Doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D. (MÚ in Opava)

Doctoral Committees for individual study fields:
http://www.slu.cz/math/cz/o-nas/oborove-komise-doktorskeho-studia

Doctoral Committee for doctoral study field Mathematical Analysis:

Doctoral Committee for the doctoral study field Mathematical Analysis has been
personally identical with the same committee on the Faculty of Science (PřF MU) of
Masaryk University in Brno (since 1994) (only the chairmen alter – prof. Šimon-
Hilscher, prof. Smítal).
Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. (MÚ in Opava) - chairman
Prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc. (PřF MU in Brno)
Prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (PřF MU in Brno)
Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. (MÚ in Opava)
Prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc. (PřF MU in Brno)
Prof. RNDr. Lubomír Snoha, DSc., DrSc. (UMB Banská Bystrica, Slovakia)
Doc. RNDr. Jan Čermák, CSc. (VUT in Brno) – from 2017
Doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.  (MÚ in Opava) – from 2017

Doctoral Committee for doctoral study field Geometry and global analysis:

Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. (MÚ in Opava) - chair
Prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc. (MFF UK Praha)
Doc. RNDr. Michal Marvan, CSc. (MÚ in Opava)
Prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc. (PřF UP in Olomouc)
Doc. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D. (MÚ in Opava)
Prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. (PřF MU in Brno)
Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. (MÚ in Opava)

Guarantor of the doctoral study programme Mathematics:

Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.

Supervisors in the doctoral study programme

Study field: Mathematical analysis

Host. prof. Vladimir Iosifovič Averbuch, DrSc.
Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
Prof. RNDr. Vladimír Müller, DrSc.(MÚ AV ČR, Praha)
Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. (OPF SU Opava)
Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.
Doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D.



Doc. RNDr. Jana Kopfová, Ph.D.
Doc. RNDr. Michal Málek, Ph.D.
Doc. RNDr. Kristína Smítalová, CSc.
Doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.

Study field: Geometry and global analysis

Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
Doc. RNDr. Michal Marvan, CSc.
Doc. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D.

3. Dissertations (2012 – 2017)

Successfully defended theses
Study field Geometry and global analysis

2012
Mgr. Petr Vojčák
"Recursion operators, nonlocal symmetries and related structures for some integrable
systems"
Supervisor: Doc. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D.

2013
RNDr. Jiřina Jahnová
"Hamiltonian operators and related structures"
Supervisor: Doc. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D.

Study field Mathematical analysis

2012
Mgr. Tomáš Konderla
"Differentiability of Continuous Convex Functions"
Supervisor: Prof. Vladimír Averbuch, DrSc.

RNDr. Lenka Rucká
"Irregular recurrence in compact metric spaces"
Supervisor: Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.

Mgr. Jana Dvořáková
“Some aspects of chaos in discrete dyna mical systems”
Supervisor: Doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.

2014

mgr. Leszek Marcin Szala
"Recurrence in systems with randomly perturbed trajectories"
Supervisor: Doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.

Mgr. Petr Blaschke
“Asymptotics of Bergman kernel and Berezin transform”



Supervisor: Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.

2015

Mgr. Jiří Jahn
“Harmonic Bergman spaces and related problems”
Supervisor: Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.

Ing. Mgr. Barbora Volná
“On dynamical behaviour of the aggregate macroeconomic equilibrium models”
Supervisor: Doc. RNDr. Kristína Smítalová, CSc.

2017

RNDr. Jana Hantáková
“Distributional chaos in compact metric spaces”
Supervisor: Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.

Webpages with full-texts of successfully defended PhD theses:  (password: mu2017):
http://old.math.slu.cz/evaluace2017/.

Dissertations currently under supervision:

Study field Geometry and global analysis:

Mgr. Adam Hlaváč „Integrable systems in classical geometry of
embedded surfaces”, supervisor doc. Marvan,
full-time study since 1. 9. 2010, chenged to part-
time from 1. 9. 2015

Mgr. Pavel Novák „Einstein equations“, supervisor doc. Marvan,
full-time study since 1. 9. 2016.

Study field Mathematical analysis:

Mgr. Jakub Šotola „Discrete dynamical systems, minimal systems“,
supervisor doc. Štefánková, full-time study since
1. 9. 2011, changed to part-time from 1. 9. 2016

Mgr. Zuzana Roth „Discrete dynamical systems“, supervisor prof.
Smítal, full-time study since 1. 9. 2013; from
1. 11. 2016 supervisor changed to doc. Kočan.

Mgr. Jan Tesarčík „Discrete dynamical systems, distributional
chaos“, supervisor doc. Málek, full-time study
since 1. 9. 2015.



Mgr. Vojtěch Pravec „Discrete dynamical systems“, supervisor doc.
Štefánková, full-time study since 1. 9. 2016.

Number of theses per supervisor: 1,5 these per active supervisor (i.e. one who
supervises at least one student at the moment). Highest numbers: doc. Marvan and
doc. Štefánková (each supervises 2 doctoral students).

Publications of the results of the theses, and whether the university monitors
publication of results of theses defended:

To be admitted for defense, a substantial part of the dissertation must have been
published (or accepted for publication) in good quality international journals. At least
one paper has to be already published and at least one paper has to be without
coauthors.

Best dissertations defended – what was their contribution to the advancement of the
discipline, awards achieved.

Historically, the best dissertation was probably the one of M. Štefánková (born
Babilonová, currently an Associate Professor at the Mathematics Institute in Opava)
from 2000; awarded by the Prize of the Minister of Education, Youth and Sports.
From the theses recently defended, the following are worth mentioning:

RNDr. Jana Hantáková (born Doleželová) (2017) "Distributional chaos in compact
metric spaces topological entropy in discrete dynamics”, published in Nonlinear
analysis, 2x in J. Difference Equ. Appl.,  and in Internat. J. Bifur. Chaos (all of these
without co-authors). Awarded the Prize of the Rector of the Silesian University.

RNDr. Jiřina Jahnová (born Vodová) (2013) “Hamiltonian operators and related
structures”, published in Nonlinearity (2x) and J. Math. Anal. Appl. (all of these
without co-authors).

In both cases, the topic was a solution of a difficult problem formulated by prominent
mathematicians, or research inspired by their work. Generally, the dissertations are on
a good level.

4. Students and successful graduates

Number of students and successful graduates in the last 5 years:

Total number of students 17
Number of successful graduates 10
Number of current students in the programme (without those who asked for break e.g.
for maternity leave): since 2012, 6 students admitted (all full-time)

Admission procedure and criteria, admission requirements.

Admission consists of an examination by admission commission, covering the usual
extent of study in a master programme in mathematics. For graduates of the master



programmes of the institute, the state examination can be accepted as a replacement
for the admission examination, depending on the performance and grades awarded.
Applicants from other universities need to supply a copy of their master thesis,
or published papers if applicable. It is advised that the applicant makes arrangements
with his/her potential supervisor. For excellent applicants with focused interests,
it may be possible to secure a “tailored” supervisor from other institutions, especially
from the Institute of Mathematics of the Czech Academy of Sciences (based on the
agreement on mutual collaboration between the two institutes).

Duties required from the student during his/her doctoral study (including
requirements concerning publications and teaching load). Criteria for assessing
student’s performance.

Students are required to teach at least 2 hours a week (full-time students only),
complete 4 commissional exams from the facultative courses offered in the study
programme, an exam from a foreign language, and attend 2 seminars.

Student mobility in 2012 – 2017.

Doctoral students have passed 9 stays at a university or institution abroad in course of
their doctoral study: J. Tesarčík – Universität Wien (2x), Z. Roth – Purdue University
(Indianapolis, USA),  J. Hantáková – University Wroclav, Universidad de Murcia, L.
Siváková – Universita Salerno, Universidad de Murcia, J. Šotola - Universidad de
Murcia, Universidad de Talca (Chile), V. Pravec – Universität Wien.
Doctoral students have actively participated (gave a talk) at 45 international
conferences (13x Czech Republic, 32x abroad (7x Poland, 6x Spain, 4x Portugal,  2x
Bosnia and Herzegovina, 2x Austria, 2x Russia, 2x Slovakia, 1x Australia,
Azerbaijan,  Bulgaria, South Korea, Romania, USA, Uzbekistan).

Concluding summary

Strengths and weaknesses of the doctoral study programme Mathematics

a) Study conception: Since its inception in 1994, the doctoral study at MI in
Opava is organized in the spirit of the former individual doctoral trainings;
that is, there are no regular lecture courses (except for blocks of lectures by
renowned experts from abroad who are visiting the institute), instead,
emphasis is laid on self-study and subsequent commissional examinations,
and individual consultations with the supervisor or with extra consultants in
case of an external supervisor. Students are incited to attend important
international as well as domestic conferences, which is exploited in
abundance.

b) As a strength can also be regarded the level of financial securement of the
students in doctoral programmes. A key role is played here by exploiting the
financial resources coming from the so-called „specific university research“,
which are distributed by means of the Student Grant Competition. Since
these are distributed within the university according to the same algorithm as
the Ministry uses for distributing them among individual universities,
Mathematics Institute has acquired e.g. 1.156 million CZK in this way for



the year 2017. This made it possible for almost all full-time doctoral
students to receive, in addition to the standard doctoral stipend, an extra 5–7
thousand CZK a month. In previous years, the situation was similar.

c) The financial support from the Student Grant Competition, together with the
one from the instituional funding for scientific development, have also been
systematically exploited for doctoral students‘ attendance at international
conferences and short stays at research institutions abroad. (For instance,
in 2016 there were 12 conference participations by 6 doctoral students on &
international conferences, and 4 short-term scientific stays in Poland,
Austria and the U.S.A.)

d) We see another strength in trying to prevent excessive specialization of
doctoral students on the topic of their dissertation. Within the four running
seminars at the institute, of which every doctoral student has to attend at
least two every semester, there are therefore frequented also topics from
other areas of mathematics (number theory, special functions, graph theory,
harmonic analysis, etc., see the webpages with the program of the seminars
http://www.slu.cz/math/cz/studium/seminare), both by members of the
institute, or by means of colloqium lectures by invited speakers from other
institutions in the Czech Republic or abroad.

e) The management of the institute is aware of existing disparities in the level
of supervisors, especially in relation to the quality of their research output.
For moe than 12 years, the insitute therefore organizes two-day evaluation
sessions twice a year, attended by the research faculty and full-time graduate
students, aimed at periodic evaluation of the research work. Good quality
research publications are also remunerated by bonuses – in case of students,
by extra stipends – of 10 thousand CZK.

f) What the institute perceives as a weakness is the current extent of
international mobility of doctoral students, stemming chiefly from their lack
of interest in longer stays abroad. Although this fact is partially compensated
by striving at least for their more frequent short-term stays abroad and by
trying to attract various foreign experts instead to visit the institute, the
management of the institute will keep looking for ways how to make
international mobilities more attractive for doctoral students.

g) Another weakness is the low number of students in the doctoral programme,
smaller than in the first years of the institute‘s existence.

Opava, September 26, 2017



Annex: Overview of all students in PhD programme
(1994 – 2017)

18. 9. 2017

Overview of doctoral students – study field Mathematical Analysis
(in chronological order; students who transferred to GGA are also included)

Three-year study programme

1) Mgr. Radmila Kocurková supervisor doc. Smítalová, part-time study from 1. 9.
1994, expelled 11. 4. 1997 due to low performance.

2) Mgr. Jiří Šimek supervisor prof. Krupka, part-time study from 1. 9.
1994, expelled 11. 4. 1997 due to low performance.

3) RNDr. Jaroslav Štefánek, Dr. supervisor prof. Krupka, part-time study from 1. 12.
1994, defense 23. 5. 1996 (from 1. 9. 1992 student of
PřF MU Brno, then transferred to SU in  Opava)

4) RNDr. Lenka Lakomá, Ph.D. supervisor prof. Krupka, full-time study from 1. 9. 1995,
part-time from 1. 1. 1997, 13. 1. 1998 transferred to
GGA, defense 10. 4. 2000.

5) RNDr. Karel Hasík, Ph.D. supervisor doc. Smítalová, full-time study from 1. 9.
1995,  part-time from 1. 9. 1999, defense 14. 9. 2000.

6) RNDr. Jana Krpcová, Ph.D. supervisor prof. Krupka, full-time study from 1. 9. 1995,
part-time from 1. 7. 1998, transferred to GGA. Defense
13. 11. 2000.

7) Mgr. Hynek Radil supervisor prof. Averbuch, full-time study from 1. 10.
1996, expelled  30. 9. 1999 due to low performance.

8) RNDr. David Pokluda, Ph.D. supervisor prof. Smítal, full-time study from 1. 9. 1996.
Defense 10. 5. 2001.

9) RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D. supervisor prof. Smítal,  full-time study from 1. 9. 1996,
from 1. 10. 2001 part-time. Defense 24. 10. 2002.

10) Mgr. Hynek Baran, Ph.D. supervisor prof. Krupka, full-time study from 1. 9. 1996,
part-time from 1. 6. 2000, study interrupted from 31. 6.
2002 till 31. 10. 2002. From 1. 9. 2003 transferred to
GGA, supervisor doc. Marvan. Defense 22. 9. 2005.

11) Mgr. Martin Kovář supervisor prof. Krupka, full-time study from 1. 1. 1997,
part-time from 1. 11. 2000, dropped on 25. 7. 2001 at
own request.

12) RNDr. Marta Babilonová, Ph.D. supervisor prof. Smítal,  full-time study from 1. 10.
1997, defense 13. 11. 2000. Prize of the minister of
education for outstanding graduates in 2000.



13) RNDr. Michal Málek, Ph.D. supervisor prof. Smítal,  full-time study from 1. 9. 1998.
Defense 24. 10. 2002.

14) RNDr. Lenka Čelechovská, Ph.D. supervisor prof. Schwabik,  full-time study from 1. 9.
1999, consultant doc. Smítalová. Defense 16. 6. 2004.

15) Mgr. Jiří Kupka, Ph.D. supervisor prof. Smítal,  full-time study from 1. 10.
2000. From 1. 6. to 30. 9. 2004 team member in grant
GD 201/03/H152. Defense 29. 9. 2004

16) RNDr. Petra Šindelářová, Ph.D. supervisor prof. Smítal,  full-time study from 1. 9. 2001.
From 27. 9. 2003 supervisor doc. Štefánková. From 1. 9.
03 till 30. 4. 04 team member in grant GD 201/03/H152.
Defense 13. 6. 2005. From 1. 5. 2004 parallel study at
Auburn University, Alabama, USA.

17) RNDr. Marek Lampart, Ph.D. supervisor doc. Štefánková,  full-time study from 1. 9.
2002. From 1. 9. 2003 team member in grant GD
201/03/H152. Defense 13. 6. 2005.

18) Ing Bc. Jan Melecký, Ph. D. supervisor doc. Smítalová,  full-time study from 1. 9.
2002, part-time  from 1. 9. 2006. Defense 3. 7. 2007.

19) RNDr. Gabriela Dvorníková supervisor prof. Smítal,  full-time study from  1. 9.
2003. From 1. 9. 03 to 30. 9. 04 team member in grant
GD 201/03/H152. Study interrupted from 1. 10. 2004 to
31. 8. 2005. Dropped on 31. 8. 2005.

20) Ing Bc. Petr Harasim, Ph.D. supervisor doc. Chleboun, part-time study from 1. 9.
2003, consultant doc. Smítalová, full-time from 1. 9.
2004, again part-time from 1. 9. 2007, from 1. 9. 2009
transferred to four-year part-time study programme.
Defense 31. 3. 2010.

21) Mgr. Renata Otáhalová, Ph.D. supervisor prof. Engliš,  full-time study from 1. 9. 2004.
From 1. 10. 2004 to 30. 9. 2007 team member in grant
GD 201/03/H152. From 1. 9. 2007 transferred to four-
year study programme, from 1. 9. 2008 transferred to
part-time study. Defense 15. 10. 2009.

22) Mgr. Petra Kordulová, Ph.D. supervisor prof. Schwabik, consultant dr. Kopfová,  full-
time study from 1. 9. 2004. From 1. 10. 2004 to 30. 9.
2007 team member in grant GD 201/03/H152. From 1.
9. 2007 transferred to four-year study programme.
Defense 5. 11. 2007.

23) Mgr. Tomáš Konderla, Ph.D. supervisor prof. Averbuch, full-time study from 1. 9.
2004. Part-time from 1. 6. 2008. Study interrupted from
1. 9. 2011 to 31. 8. 2012. Defense 18. 12. 2012.

24) RNDr. Michaela Čiklová supervisor prof. Smítal,  full-time study from 1. 9. 2005.
 -Mlíchová, Ph.D. From 1. 9. 2005 to 30. 9. 2007 team member in grant

GD201/03/H152. Defense 2. 6. 2008



25) RNDr. Veronika Kornecká supervisor prof. Smítal,  full-time study from 1. 9. 2005.
-Kurková, Ph.D. From 1. 9. 2005 to 30. 9. 2007 team member in grant

GD 201/03/H152. Consultant dr. Málek. From 1. 9.
2008 transferred to four-year study programme. Defense
23. 9. 2009.

26) Mgr. Petr Kolovrat supervisor prof. Engliš,  full-time study from 1. 9. 2005,
part-time from 1. 10. 2006. On 30. 5. 2008 dropped
studies.

27) Mgr. Pavel Imrýšek supervisor prof. Müller, consultant prof. Averbuch,
full-time study from 1. 9. 2005. From 1. 9. 2006 study
interrupted for 1 year. On 31. 8. 2007 dropped studies.

28) Mgr. Alexandr Tadyev supervisor prof. Averbuch,  full-time study from 1. 10.
2005. On 31. 7. 2007 dropped studies.

29) Mgr. Jana Dvořáková, Ph.D. supervisor doc. Štefánková,  full-time study from 4. 9.
2006, team member in grant GD 201/03/H152 till 30. 9.
2007. From 1. 9. 2008 transferred to four-year study
programme. Defense 4. 6. 2012.

30) Mgr. Lukáš Kartous supervisor prof. Müller, consultant prof. Averbuch,
full-time study from 4. 9. 2006. On 30. 4. 2008 dropped
studies.

31) Mgr. Petr Vojčák, Ph.D. supervisor prof. Averbuch,  full-time study from 4. 9.
2006. From 23. 4. 2009 transferred to GGA. Defense
4. 6. 2012.

32) Mgr. Eva Blažková supervisor prof. Engliš, consultant dr. Kopfová,  full-
time study from 1. 10. 2007. On 2. 6. 2008 dropped.

33) Mgr. Radek Hudeczek supervisor doc. Smítalová,  full-time study from 3. 9.
2007. From 1. 2. 2009 study interrupted for 1 semester
(till 31. 8. 2009). From 1. 10. 2009 transferred to four-
year full-time study programme. On 26. 3. 2010
dropped studies.

34) Mgr. Josef Vícha supervisor prof. Ramík,  full-time study from 1. 9. 2007.
On 1.11.2007 transferred to four-year study programme.
From 1. 9. 2011 transferred to part-time study. Study
interrupted from 1. 9. 2013 to 31. 8. 2015. Then
dropped studies.

35) RNDr. Lenka Obadalová supervisor prof. Smítal,  full-time study from 1. 9. 2008.
 -Rucká, Ph.D. From 1. 1. 2009 transferred to four-year study

programme. Defense 18. 12. 2012.

36) Mgr. Jan Tichavský supervisor prof. Engliš,  full-time study of Mathematical
Physics from 1. 9. 2004, from 1.  9. 2007 transferred to
part-time study, from 1. 9. 2008 transferred to four-year
study programme Mathematical analysis. From 1. 12.
2010 to 30. 6. 2012 study interrupted. On 13. 7. 2012
dropped studies.



Four-year study programme

37) RNDr. Petr Blaschke, Ph.D. supervisor prof. Engliš,  full-time study from 1. 9. 2009.
Defense 19. 2. 2014.

38) Mgr. Barbora Kaličinská supervisor doc. Smítalová,  full-time study from 1. 9.
 -Volná, Ph.D. 2009. Defense 3. 6. 2015.

39) Mgr. Leszek Szala, Ph.D. supervisor doc. Štefánková, consultant doc. Smítalová,
full-time study from 1. 9. 2009. Defense 10. 12. 2014.

40) Mgr. Jiří Jahn, Ph.D. supervisor prof. Engliš,  full-time study from 1. 9. 2010.
Defense 19. 11. 2015.

41) Mgr. Petr Sander supervisor prof. Smítal,  full-time study from 1. 9. 2010.
From 1. 9. 2011 supervisor doc. Kopfová. On 11. 1.
2013 dropped studies.

42) Mgr. Jakub Šotola supervisor doc. Štefánková,  full-time study from 1. 9.
2011. On 1. 9. 2016 transferred to part-time study.

43) Mgr. Lenka Siváková supervisor doc. Štefánková, consultant doc. Smítalová,
full-time study from 1. 9. 2012. Dropped 31. 3. 2016.

44) RNDr. Jana Doleželová supervisor prof. Smítal,  full-time study from 1. 9. 2013.
 -Hantáková, Ph.D. Defense 21. 6. 2017. Prize of the Rector of SU.

45) Mgr. Zuzana Svrčková-Roth supervisor prof. Smítal,  full-time study from 1. 9. 2013.
From 1. 11. 2016 supervisor doc. Kočan.

46) Mgr. Jan Tesarčík supervisor doc. Málek,  full-time study from 1. 9. 2015.

47) Mgr. Vojtěch Pravec supervisor doc. Štefánková,  full-time study from 1. 9.
2016.



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SUMMARY OF THE DOCTORAL STUDY IN MA

A)  three-year study programme (students admitted from 1. 9. 1994 till 31. 8. 2009)

23 students have successfully defended, average length of study 4 years 8 months.

13 students did not finish, average length of study 2 years 10 months.

Graduates with shortest length of study: 1) M. Čiklová 2 years 9 months 1 day
2) M. Lampart 2 years 9 months 12 days
3) M. Babilonová 3 years 1 month 3 days
4) P. Kordulová 3 years 2 months 4 days
5) J. Štefánek 3 years 8 months 22 days

B) four-year study programme (students admitted since 1. 9. 2009)

5 students have successfully defended, 4 are still studying, average length of study 4 years 11
months.

2 students did not finish, average length of study 3 years 6 months.

Graduates with shortest length of study: 1) J. Hantáková 3 years 9 months 20 days
2) P. Blaschke 4 years 5 months 18 days
3) J. Jahn 5 years 2 months 18 days



Overview of doctoral students – study field Geometry and Global Analysis
(in chronological order; students who transferred from MA are also included)

 Three-year study programme

1) RNDr. Lenka Lakomá, Ph.D. supervisor prof. Krupka, full-time study of MA from 1.
9. 1995, part-time from 1. 1. 1997, transferred to GGA
13. 1. 1998, defense 10. 4. 2000.

2) RNDr. Jana Krpcová, Ph.D. supervisor prof. Krupka,  full-time study of MA from
1. 9. 1995, part-time from 1. 7. 1998, transferred to
GGA, defense 13. 11. 2000.

3) RNDr. Hynek Baran, Ph.D. supervisor prof. Krupka,  full-time study of MA from
1. 9. 1996, part-time from 1. 6. 2000, study interrupted
from 11. 6. 2001 till 31. 8. 2003. Transferred to GGA
from 1. 9. 2003, supervisor doc. Marvan. Defense 22.
9. 2005.

4) Mgr. Ján Brajerčík, Ph.D. supervisor prof. Krupka, part-time study from 22. 9.
1998, full-time 1. 9. 2000 - 31. 8. 2001, then again
part-time. In 2002 transferred to PřF MU Brno.
Defense June 2005.

5) Mgr. Anna Machalová supervisor prof. Krupka, part-time studium from 1. 9.
1998, from 1. 12. 1998 till 1.6. 2001 study interrupted.
In 2002 transferred to PřF MU Brno.

6) Mgr. Milan Pobořil, Ph.D. supervisor prof. Krupka,  full-time study from 1. 9.
1998, interrupted from 13. 12. 1999 till 2. 9. 2000.
From 1. 4. 2002 supervisor doc. Marvan. Defense 17.
5. 2006.

7) Mgr. Petr Chládek, Ph.D. supervisor doc. Vondra, consultant doc. Krupková,
full-time study from 1. 9. 1998. From 1. 4. 2002
supervisor doc. Klapka. Submitted dissertation on 31.
8. 2004, withdrawn on 8. 11. 2004 due to negative
opponent reports, re-submitted on 11. 5. 2005. Defense
18. 8. 2005.

8) RNDr. Dana Smetanová, Ph.D. supervisor doc. Krupková,  full-time study from 1. 9.
1998. Transferred to UP Olomouc from 1. 4. 2003,
defense 22. 8. 2003.

9) Dao Qui Chau supervisor prof. Krupka, part-time study from 2. 1.
1999. Dropped 31. 3. 2002 due to low performance.

10) Ing. Pavel Kořízek supervisor prof. Krupka,  full-time study from 1. 9.
1999, dropped k 30. 9. 2001 due to low performance.

11) RNDr. Jana Šeděnková, Ph.D. supervisor prof. Krupka,  full-time study from 3. 9.
1999, consultant doc. Klapka. From 1. 9. 2003
transferred to UP Olomouc, defense 27. 5. 2004.



12) Mgr. Martin Swaczyna supervisor doc. Krupková,  full-time study from 3. 9.
1999, from 1. 9. 2003 transferred to UP Olomouc.

13) Mgr. Petr Volný, Ph.D. supervisor doc. Krupková,  full-time study from 3. 9.
1999, from 1. 9. 2003 transferred to UP Olomouc,
defense 27. 5. 2004.

14) Mgr. Michael Krbek, Ph.D. supervisor doc. Musilová, consultant doc. Krupková,
full-time study from 2. 9. 2000  (transferred into 2nd

year from PřF MU in Brno). On 1. 4. 2002 transferred
to PřF MU in Brno, defense 2003.

15) Mgr. Petr Říman supervisor doc. Musilová, consultant doc. Krupková,
part-time study from 15. 9. 2000, dropped 31. 8. 2001
at own request.

16) RNDr. Jan Kotůlek, Ph.D. supervisor doc. Kopf,  full-time study from 1. 10.
2002. From 1. 9. 2003 till 31. 10. 2005 team member
in grant GD 201/03/H152. From 1. 6. 2006 part-time
study. Defense 8. 9. 2010.

17) RNDr. Alžběta Haková supervisor doc. Kopf,  full-time study from 1. 9. 2003.
From 1. 9. 2003 to 30. 6. 2006 team member in grant
GD 201/03/H152. From 1. 10. 2006 part-time study.
From 24. 4. 2009 supervisor doc. Marvan. From 22. 2.
2010 till 30. 6. 2011 study interrupted. On 27. 4. 2012
dropped studies.

18) RNDr. Peter Sebestyén, Ph.D. supervisor doc. Marvan,  full-time study from 1. 9.
2003, part-time from 1. 3. 2007. Defense 5. 3. 2008.

19) Mgr. Tomáš Neuwirth supervisor doc. Sergyeyev,  full-time study from 1. 9.
2004, part-time from 1. 9. 2007. On 29. 8. 2008
dropped studies.

20) Mgr. Ivana Vojčáková supervisor doc. Sergyeyev,  full-time study from 1. 9.
2007.  From 1. 9. 2008 transferred to four-year study
programme. On 30. 4. 2009 dropped study at own
request.

21) Mgr. Petr Vojčák, Ph.D. supervisor prof. Averbuch,  full-time study from 4. 9.
2006. From 23. 4. 2009 transferred to GGA, supervisor
doc. Sergyeyev. Defense 4. 6. 2012.

Four-year study programme

22)  Mgr. Adam Hlaváč supervisor doc. Marvan,  full-time study from 1. 9.
2010. From 1. 9. 2015 transferred to part-time study.

23) RNDr. Jiřina Vodová supervisor doc. Sergyeyev,  full-time study from 1. 9.
 -Jahnová, Ph.D. 2010. Defense 1. 10. 2013.

24) Mgr. Pavel Novák supervisor doc. Marvan,  full-time study from 1. 9.
2016.



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SUMMARY OF DOCTORAL STUDY IN GGA

A)  three-year study programmer (students admitted from 1. 9. 1994 to 31. 8. 2009)

12 students have successfully defended, from which 8 in Opava, average length of study 5 years
8 months.

8 students did not finish, average length of study in Opava 3 years 5 months.

Graduates with shortest length of study: 1) P. Sebestyén 4 years 6 months 4 days
2) L. Lakomá 4 years 7 months a 7 days
3) J. Krpcová 5 roků 2 months 12 days

B) four-year study programme (students admitted since 1. 9. 2009)

1 student has successfully defended, 2 are still studying.

Graduates with shortest length of study: 1) J. Jahnová 3 years 1 month.



Overview of doctoral students – study field Mathematical Physics
(Study field terminated in 2008 – accreditation abandoned.)

3. 10. 2008

1) Mgr. Aleš Rod supervisor doc. Kopf, full-time study from 2. 9. 2002.
Dropped studies on 15. 9. 2004.

2) Ing. Jiří Hadámek supervisor doc. Kopf, part-time study from 3. 9. 2002.
Dropped studies on 4. 9. 2008.

3) Mgr. Jan Tichavský supervisor prof. Engliš, full-time study from 1. 9. 2004. From
1. 9. 2008 transferred to part-time study in MA.
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Report of the evaluation committee on the PhD program 

of the Mathematics Institute of Silesian University in Opava 

 

 

 

Evaluation committee. The evaluation committee consisted of the following three persons (their 

research fields are given in italics). 

 

Chair: prof. dr. hab. Roman Ger (Uniwersytet Ṡląski, Katowice, Poland) 

 functional equations and inequalities, convex analysis, iteration theory 

Members: prof. Sergii Kolyada (National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine) 

dynamical systems, chaos theory, dynamical topology 

prof. Willard Miller, Jr. (University of Minnesota, USA) 

superintegrable systems, Lie groups and algebras, special functions, q-series, 

mathematical physics 

 

The secretary of the evaluation committee was prof. Ľubomír Snoha (Matej Bel University, 

Banská Bystrica, Slovakia) who, however, was not a member of the committee. 

 

Scope of the evaluation. The evaluation applies to the doctoral study program of the Institute.  

 

Goal of the evaluation. The committee was asked to provide and overall assessment of the 

conception of the institute's PhD program, including possible specific recommendations towards 

conceptual or organizational changes for its further development. 

 

 

 

Overall assessment of the Institute's PhD program 

 

 

 

The Institute hires PhD students exclusively from the master students of the Institute. It would be 

good to be able to hire them also from outside. On the other hand, since 2012, eight of the 

assistant professors were hired immediately after their PhD graduation at the Institute and only 

one came from outside. The present  policy is unwise for the long term health of the Institute. 

 

The evaluation committee appreciates that at the „outside meetings“ of the Institute the PhD 

students are strongly invited to report on their newest results. We believe that possible critical 

remarks that they have to face there are stimulating for their work. 

 

There is a serious issue facing the Institute: low enrollment in the PhD program. There are only 

six PhD students at all and none in the Department of Functional Analysis and Differential 

Equations. Part of this problem is financial and part due to overall enrollment decline in the 

Czech Republic. We have no definitive solution to propose, but the issue must be faced. 
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Concerning the doctoral study program presented to the committee, other than the need to 

broaden the scope of the program through outside hires, we do not have any important objections 

concerning the organization or quality of these studies.   

 

 

 

Opava,  November 2nd, 2017 

 

 

prof. dr. hab. Roman Ger 

 

 

 

prof. Sergii Kolyada 

 

 

 

prof. Willard Miller, Jr. 

 



Studijní plány studentů přijatých
do DSP v letech 2010 – 2017









Doktorské studium
Studijní program Matematika

Studijní obor: Geometrie a globální analýza (čtyřletá)
Student: Mgr. Pavel Novák
Školitel: doc. RNDr. Michal Marvan, CSc.
Datum zápisu ke studiu: 1. září 2016
Předpokládané ukončení studia: 2020

Zkoušky (předpokládaný termín složení zkoušky)

Diferenciální geometrie variet červen 2017
Geometrické metody v obecné teorii relativity a teorii pole červen 2018
Anglický jazyk prosinec 2018
Geometrická teorie diferenciálních rovnic červen 2019
Algebry symetrií červen 2020

Zápočty

Seminář z diferenciální geometrie a jejich aplikací po každém semestru
Seminář po každém semestru

Základní studijní literatura
K předmětu Diferenciální geometrie variet:
l C.J. Isham, Modern Differential Geometry for Physicists, World Scientific, 1999.
l A.L. Besse, Einstein Manifolds, Springer, 1987.

K předmětu Geometrické metody v obecné teorii relativity a teorii pole:
l H. Stephani, D. Kramer, M. Maccallum, C. Hoenselaers, E. Herlt, Exact Solutions of

Einstein’s Field Equations, Cambridge University Press, New York 2003

K předmětu Geometrická teorie diferenciálních rovnic:
l Peter J. Olver, Applications of Lie Groups to Differential Equations, Springer, 1993.
l S.V. Meleshko, Methods for Constructing Exact Solutions of Partial Differential

Equations, Springer, 2005.

K předmětu Algebry symetrií:
l William Fulton and Joe Harris, Representation Theory. A First Course, Springer,

1991.
l Peter J. Olver, Equivalence, Invariants and Symmetry, Cambridge University Press,

2009.



Doktorská práce
Přesné řešení Einsteinových rovnic teorie relativity v souvislosti s invarianty - bude
upřesněno

Literatury k dizertační práci
Vědecké práce, případně kapitoly v knihách dle výběru školitele - bude upřesněno.

V Opavě, dne 1. září 2016

student školitel



Doktorské studium
Studijní program Matematika

Studijní obor: Matematická analýza (ètyøletá)
Student: Mgr. Jiøí Jahn
©kolitel: prof. RNDr. Miroslav Engli¹, DrSc.
Datum zápisu ke studiu: 1. záøí 2010
Pøedpokládané ukonèení studia: 2014

Zkou¹ky Pøedpokládaný termín
slo¾ení zkou¹ky, resp. zápoètu

Komplexní analýza èerven 2011
Parciální diferenciální rovnice leden 2012
Funkcionální analýza èerven 2012
Základy analýzy na varietách leden 2013
Anglický jazyk èerven 2012

Zápoèty

Semináø z matematické analýzy po ka¾dém semestru
Semináø po ka¾dém semestru

Základní studijní literatura

K pøedmìtu Komplexní analýza:
{ E.C. Titschmarsh: Theory of functions, Oxford 1939
{ V. Jarník: Diferenciální rovnice v komplexním oboru, Praha 1975

K pøedmìtu Parciální diferenciální rovnice:
{ G.B. Folland: Introduction to partial di�erential equations, Princeton 1995

K pøedmìtu Funkcionální analýza:
{ W. Rudin: Functional analysis, McGraw-Hill 1973
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K pøedmìtu Základy analýzy na varietách:
{ F. Zheng: Complex di�erential geometry, AMS 2000

Doktorská disertaèní práce:
Harmonické Bergmanovy prostory

Literatura k disertaèní práci:
{ S.G. Krantz: Function theory of several complex variables, AMS 1992
{ M. Engli�s: Berezin transform on the harmonic Fock space, J. Math. Anal. Appl.

367 (2010), 75{97.
{ dal¹í vìdecké práce a vybrané kapitoly v monogra�ích dle výbìru ¹kolitele { bude

upøesnìno

V Opavì, dne 31. srpna 2010

student ¹kolitel



Doktorské studium
Studijní plán - změna

Studijní obor: matematická analýza
Student: Mgr. Petr Sander
Školitel: Doc. RNDr. Jana Kopfová, PhD.
Datum zápisu ke studiu: 1.9.2010

1. Zkoušky                                                   Předpokládaný termín složení  zkoušky

Topologie         splněno, prosinec 2010
Funkcionální analýza                                                            říjen  2011
Parciální diferenciální rovnice         leden 2012
Matematické metody v přírodních a technických vedách     červen 2012
Angličtina                                                                             leden 2012

2. Zápočty

Seminář z matematické analýzy každý semestr
Seminář volitelný každý semestr

3. Základní studijní literatura

K předmětu Funkcionální analýza
E.Zeidler: Nonlinear functional Analysis and applications

K předmětu Matematické metody v přírodních a technických vedách
P.Krejčí: Hysteresis, Convexity and Dissipation in Hyperbolic Equations

K předmětu Parciální diferenciální rovnice
Renardy, Rogers: Partial Differential Equations

4. Doktorská dizertační práce: Vybrané problémy matematického modelování v
    hysterezních materiálech

    Literatura k dizertační práci:
A.Visintin: Differential Models of Hysteresis
Brokate, Sprekels: Hysteresis and phase transition
P.Krejčí: Hysteresis, Convexity and Dissipation in Hyperbolic Equations
Vědecké práce – bude upřesněno



Doktorské studium
Studijní program Matematika

Studijní obor: Matematická analýza (čtyřletá)
Student: Mgr. Jakub Šotola
Školitel: doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.
Datum zápisu ke studiu: 1. září 2011
Předpokládané ukončení studia: 2015

Zkoušky (předpokládaný termín složení zkoušky)

Topologie prosinec 2011
Teorie funkcí červen 2012
Anglický jazyk prosinec 2012
Dynamické systémy červen 2013
Diferenciální rovnice prosinec 2013

Zápočty

Seminář z matematické analýzy po každém semestru
Seminář po každém semestru

Základní studijní literatura

K předmětu Topologie:
� J. L. Kelley, General Topology, Van Nostrand, Princeton University Press 1955.

K předmětu Teorie funkcí:
� A. M. Bruckner, J. G. Bruckner and B. S. Thomson, Real Analysis, Prentice-Hall,
New York 1997.

K předmětu Dynamické systémy:
� J. Banks, V. Dragan and A. Jones, Chaos. A Mathematical Introduction, Cambridge
University Press 2003.
� L. S. Block and W. A. Coppel, One-Dimensional Dynamics, Lecture Notes in
Mathematics, 1513. Springer-Verlag, Berlin 1992.
� P. Walters, An Introduction to Ergodic Theory, Springer 2000.
� C. E. Silva, Invitation to Ergodic Theory, Student  Mathematical Library, American
Mathematical Society, Providence, Rhode Island 2007.
� E. Akin, Recurrence in Topological Dynamics, Plenum Press, New York 1997.

K předmětu Diferenciální rovnice:
� J. Kurzweil, Obyčejné diferenciální rovnice, SNTL Praha, 1978.



Doktorská práce
Dynamické systémy – bude upřesněno

Literatura k dizertační práci
Vědecké práce, případně kapitoly v knihách dle výběru školitele – bude upřesněno.

V Opavě, dne 11. srpna 2011

student školitel



Doktorské studium 
Studijní program Matematika 

 
 
Studijní obor: Matematická analýza (čtyřletá) 
Student: Mgr. Lenka Siváková 
Školitel: doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D. 
Konzultant: doc. RNDr. Kristína Smítalová, CSc. 
Datum zápisu ke studiu: 1. září 2012 
Předpokládané ukončení studia: 2016 
 
Zkoušky (předpokládaný termín složení zkoušky) 
 
Obyčejné diferenciální rovnice    prosinec 2012 
Funkcionální analýza      červen 2013 
Anglický jazyk      prosinec 2013 
Dynamické systémy      červen 2014 
Matematické metody v přírodních a technických vědách prosinec 2014 
 
Zápočty 
 
Seminář z matematické analýzy  po každém semestru 
Seminář      po každém semestru 
 
Základní studijní literatura 
 
K předmětu Obyčejné diferenciální rovnice: 
 J. Kurzweil, Obyčejné diferenciální rovnice, SNTL Praha, 1978. 
 M. Greguš, M. Švec, V. Šeda,  Obyčajné diferenciálne rovnice, Alfa Bratislava 
1985. 
 
K předmětu Funkcionální analýza: 
 A. N. Kolmogorov, S. V. Fomin, Základy teorie funkcí a funkcionální analýzy, 
SNTL Praha 1975. 
 
K předmětu Dynamické systémy: 
 D. K. Arrowsmith, C. M. Place, An Introduction to Dynamical Systems and Chaos, 
Cambridge University Press 1990. 
 J. Banks, V. Dragan and A. Jones, Chaos. A Mathematical Introduction, Cambridge 
University Press 2003. 
 
K předmětu Matematické metody v přírodních a technických vědách: 
 M. Holodniok, A. Klíč, M. Kubíček, M. Marek, Metody analýzy nelineárních 
dynamicých modelů, Academia Praha 1986. 
 J. D. Murray, Mathematical Biology - An Introduction, Springer Verlag 2002. 
 



 
Doktorská práce 
Evolutionary strategies and population dynamics  
 
Literatura k dizertační práci 
 Ju. M. Svirežev, D. O. Logofet, Ustojčivosť biologičeskich soobščestv, Nauka 
Moskva 1978. 
 J. Hofbauer, K. Sigmund, Evolutionary Games and Population Dynamics, 
Cambridge University Press 1998. 
 T.L.Vincent,	  J.S.	  Brown,	  Evolutionary	  Game	  Theory,	  Natural	  Selection	  and	  
Darwinian	  Dynamics,	  Cambridge	  University	  Press	  2005.	  	  
 Další vědecké práce (případně kapitoly v knihách) a nejnovější prameny související 
s tématem práce dle výběru školitele – bude upřesněno. 
 
 
 
V Opavě, dne 3. září 2012 
 
 
 
 
 
  student     školitel 
 



MATEMATICKÝ  ÚSTAV  
Slezské univerzity 
Na Rybníčku 1, 746 01  Opava 
 

Doktorské studium 
 

Studijní program 
 

Studijní obor: Matematická analýza 
Student: RNDr. Jana Doleželová 
Školitel: Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. 
Datum zápisu ke studiu: 2. září 2013, denní studium 
 
1. Zkoušky (uveden předp. termín složení zkoušky) 
 

Anglický jazyk      prosinec 2013 
Topologie       prosinec 2013 
Teorie funkcí       prosinec 2014 
Dynamické systémy      červen 2015 
Obyčejné diferenciální rovnice    prosinec 2015 
 
 
 

2. Zápočty 
 

Seminář z matematické analýzy   po každém semestru 
Seminář z dynamických systémů   po každém semestru 
 

3. Základní studijní literatura 
 

K předmětu Topologie: 
J. L. Kelley, General Topology, Van Nostrand, Princeton University Press 1955 
 

K předmětu Teorie funkcí: 
 A. M. Bruckner, J. G. Bruckner and B. S. Thomson, Real Analysis, Prentice-Hall, New 
York 1997. 
 

K předmětu Dynamické systémy: 
P. Walters, An Introduction to Ergodic Theory, Springer 2000. 
H. Furstenberg, Recurrence in Ergodic Theory and Combinatorial Number Theory, 
Princeton University Press 1981. 
E. Akin, Recurrence in Topological Dynamics, Plenum Press, New York 1997. 
 

K předmětu Obyčejné diferenciální rovnice: 
 P. Hartman, Ordinay Differencial Equations, Wiley,  1973. 
 

4. Doktorská práce: Dynamické systémy - bude upřesněno 
 

5. Literatura k dizertační práci:  
 

Vědecké práce, příp. kapitoly v knihách dle výběru školitele - bude upřesněno. 
 
V Opavě dne 4. 7. 2013. 
 
 
 
   doktorand    školitel 
 



MATEMATICKÝ  ÚSTAV  
Slezské univerzity 
Na Rybníčku 1, 746 01  Opava 
 

Doktorské studium 
 

Studijní program 
 

Studijní obor: Matematická analýza 
Student: Zuzana Svrčková 
Školitel: Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. 
Datum zápisu ke studiu: 2. září 2013, denní studium 
 
1. Zkoušky (uveden předp. termín složení zkoušky) 
 

Anglický jazyk      červen 2014 
Topologie       prosinec 2013 
Teorie funkcí       prosinec 2014 
Dynamické systémy      červen 2015 
Obyčejné diferenciální rovnice    prosinec 2015 
 
 
 

2. Zápočty 
 

Seminář z matematické analýzy   po každém semestru 
Seminář volitelný     po každém semestru 
 

3. Základní studijní literatura 
 

K předmětu Topologie: 
J. L. Kelley, General Topology, Van Nostrand, Princeton University Press 1955 
 

K předmětu Teorie funkcí: 
 A. M. Bruckner, J. G. Bruckner and B. S. Thomson, Real Analysis, Prentice-Hall, New 
York 1997. 
 

K předmětu Dynamické systémy: 
P. Walters, An Introduction to Ergodic Theory, Springer 2000. 
H. Furstenberg, Recurrence in Ergodic Theory and Combinatorial Number Theory, 
Princeton University Press 1981. 
E. Akin, Recurrence in Topological Dynamics, Plenum Press, New York 1997. 
 

K předmětu Obyčejné diferenciální rovnice: 
 P. Hartman, Ordinay Differencial Equations, Wiley,  1973. 
 

4. Doktorská práce: Dynamické systémy - bude upřesněno 
 

5. Literatura k dizertační práci:  
 

Vědecké práce, příp. kapitoly v knihách dle výběru školitele - bude upřesněno. 
 
V Opavě dne 25. 6. 2013. 
 
 
 
   doktorand    školitel 
 










