Matematick ústav v Opav , Na Rybníku 1, 746 01 Opava
Zápis
z 15. zasedání V decké rady Matematického ústavu v Opav
dne 30. kv tna 2005
Pítomni: Averbuch, Bartu ek, Ger, Kopf, Lenc, Marvan, Mike , Schwabik, Smítal,
Smítalová, Tolar (od 11.15 hod)
Omluveni: Kowalski.
Program:
Veejná ást zasedání:
1. Profesorská pednáka doc. Engli e.
2. Profesorská pedná ka doc. Müllera.
Uzavená ást zasedání:
3. Návrh na jmenování doc. Engli e profesorem.
4. Návrh na jmenování doc, Müllera profesorem.
Veejná ást zasedání:
5. Habilitaní ízení RNDr. Romana Hrice, Ph.D.
Uzavená ást zasedání:
6. Návrh na jmenování dr. Hrice docentem.
7. Rzné.
Pedseda VR zahájil 15. zasedání Vdecké rady Matematického ústavu v Opav
a konstatoval, e je pítomno 10 z 12 len VR a VR je usná eníschopná.
Ve ejná ást zasedání
1. Jmenovací ízení a profesorská pednáka doc. Englie
Prof. Smítal
Shrnul historii jmenovacího ízení doc. Engli e, pedstavil hodnotící komisi, seznámil
pítomné s hlavními body Zprávy hodnotící komise k jmenování doc. Engli e
profesorem pro obor Matematika - Matematická analza.
P eetl záv r Zprávy hodnotící komise (uveejnna na www ústavu):
Komise konstatuje, e profesorské ízení doc. Engli e bylo zahájeno v souladu s § 74
Zákona  111/98 o vysokch kolách a o zmn a doplnní dal ích zákon (zákon o
vysokch kolách) na návrh editele Matematického ústavu SU v Opav. Není proto
nutné, aby kandidát pedkládal dal í doporuení. Dále konstatuje, e doc. Engli je
mezinárodn uznávan vdec - odborník v oblasti matematické analzy a matematické
fyziky. Psobí ve vysoko kolské vuce, a to v Matematickém ústavu SU v Opav.
Vedle toho konal a koná pedná ky na mnoha presti ních zahraniních univerzitách, v
rámci dlouhodobch i krátkodobch pobyt. Pes svj mlad vk se m e prokázat
existencí vlastní vdecké koly. Komise konstatuje, e doc. Engli spluje v echny
podmínky stanovené v § 74 Zákona o vysokch kolách a podmínky pro jmenování
profesorem v matematickch oborech, stanovené Vdeckou radou Slezské univerzity v
Opav.

Vyzval doc. Engli e, aby pednesl profesorskou pedná ku.
Profesorská p ednáka: "Prostory holomorfních funkcí v rznch souvislostech".
V obecné diskusi vystoupili:
Prof. Schwabik, prof. Mike, prof. Lenc, prof. Ger.
Doc. Engli na v echny dotazy uspokojiv odpovdl.
2. Jmenovací ízení a profesorská pednáka doc. Müllera
Prof. Smítal
pedstavil uchazee, seznámil pítomné s hlavními body Zprávy hodnotící komise k
jmenování doc. Mülera profesorem pro obor Matematika - Matematická analza.
P eetl závr Zprávy hodnotící komise (uveejnna na www ústavu):
Komise konstatuje, e profesorské ízení doc. Müllera bylo zahájeno v souladu s §74
Zákona . 111/98 o vysokch kolách a o zmn a doplnní dal ích zákon (zákon o
vysokch kolách) na návrh editele Matematického ústavu v Opav. Není proto nutné,
aby kandidát pedkládal dal í doporuení. Dále konstatuje, e doc. Müller je
mezinárodn uznávan vdec - odborník v oblasti matematické analzy. Psobil a
psobí ve vysoko kolské vuce doma i v zahranií. Vedle toho konal a koná pedná ky
na mnoha presti ních zahraniních univerzitách, v rámci dlouhodobch i krátkodobch
pobyt. Komise konstatuje, e doc. Müller spluje v echny podmínky stanovené v § 74
Zákona o vysokch kolách a podmínky pro jmenování profesorem v matematickch
oborech stanovené Vdeckou radou Slezské univerzity v Opav. Proto komise
jednomysln doporuuje, aby doc. RNDr. Vladimír Müller, DrSc. byl jmenován
profesorem pro obor Matematika - Matematická analza.
Vyzval doc. Müllera, aby pednesl profesorskou pedná ku.
Profesorská p ednáka: " Regulární operátorové funkce ".
V obecné diskusi vystoupili:
Prof. Schwabik, prof. Smítal.
Doc. Müller na v echny dotazy uspokojiv odpovdl.
Uzav ená ást zasedání: (pítomen ji prof. Tolar)
Po diskusi byly pedlo eny návrhy na usnesení:
1.
Vdecká rada Matematického ústavu v Opav vyslechla pedná ku doc. Engli e
"Prostory holomorfních funkcí v rznch souvislostech" a konstatuje, e kandidát prokázal
dokonal pehled v oboru Matematika - Matematická anal za. Vzala v úvahu zprávu
hodnotící komise a dle zákona  111/1998 Sb, o vysok ch kolách a o zmn a doplnní
dal ích zákon (zákon o vysok ch kolách), § 74, odst. 6, se tajn m hlasováním
jenomysln usnesla na návrhu, aby byl doc. RNDr. Miroslav Engli , DrSc. jmenován
profesorem pro obor Matematika - Matematická anal za. Vdecká rada Matematického
ústavu v Opav po ádala editele ústavu, aby tento návrh postoupil rektorovi Slezské
univerzity k dal ímu ízení.

Hlasování:
Pítomno: 11 len
Pro: 11

proti: 0

zdrel se: 0

Závr:
Vdecká rada Matematického ústavu v Opav návrh schválila.
2.
Vdecká rada Matematického ústavu v Opav vyslechla pedná ku doc. Müllera
"Regulární operátorové funkce" a konstatuje, e kandidát prokázal dokonal pehled v
oboru Matematika - Matematická anal za. Vzala v úvahu zprávu hodnotící komise a dle
zákona  111/1998 Sb, o vysok ch kolách a o zmn a doplnní dal ích zákon (zákon o
vysok ch kolách), § 74, odst. 6, se tajn m hlasováním jenomysln usnesla na návrhu, aby
byl doc. RNDr. Vladimír Müller, DrSc. jmenován profesorem pro obor Matematika Matematická anal za. Vdecká rada Matematického ústavu v Opav po ádala editele
ústavu, aby tento návrh postoupil rektorovi Slezské univerzity k dal ímu ízení.
Hlasování:
Pítomno: 11 len
Pro: 11

proti: 0

zdrel se: 0

Závr:
Vdecká rada Matematického ústavu v Opav návrh schválila.
Se závry uzaveného zasedání byli následn seznámení oba uchazei i pítomní hosté.
5. Habilitaní ízení RNDr. Romana Hrice, Ph.D.
Veejná ást zasedání
Prof. Smítal pivítal v echny pítomné leny habilitaní komise, oponenty a hosty a jako
pedseda habilitaní komise pedstavil uchazee.
Prof. Smítal
pednesl základní informace o uchazei a shrnul prbh habilitaního ízení.
Habilitaní komise vybrala 3 oponenty, kteí vypracovali odborné posudky na
habilitaní práci. Oponenty se stali: prof. dr. Francisco Balibrea, prof. RNDr. tefan
Schwabik, DrSc. a doc. RNDr. Katarína Janková, CSc. V echny ti posudky obsahují
kladn závr. Kladné vyjádení obsahuje rovn Zpráva habilitaní komise.
Uvedl, e habilitaní pedná ka uchazee - dr. Hrice probhla dne 27. kvtna 2005 v
Matematickém ústavu za pítomnosti ty len Vdecké rady Matematického ústavu v
Opav. Poádal leny VR o vyjádení ke zpsobu hodnocení habilitaní pedná ky.
Návrh na usnesení:
Vdecká rada Matematického ústavu v Opav akceptuje skutenost, e habilitaní
pedná ka RNDr. Romana Hrice, Ph.D. s názvem "Entropická hypotéza" probhla dne
27. 5. 2005 v Matematickém ústavu v Opav za úasti ty len Vdecké rady
Matematického ústavu v Opav.

Hlasování:
Pítomno: 11 len
Pro: 11

proti: 0

zdrel se: 0

Závr:
Vdecká rada Matematického ústavu v Opav návrh schválila.
Prof. Smítal
poádal dr. Hrice o strun vklad základních tézí habilitaní práce.
Dr. Hric
seznámil pítomné s hlavními body habilitaní práce.
Prof. Schwabik
seznámil pítomné s posudkem.
Závr odborného posudku:
Práce obsahují zajímavé matematické vsledky, tyto jsou pínosem pro disciplínu,
kterou v tomto pípad je teorie dynamickch systém generovanch spojitmi
funkcemi na intervalu nebo i jinch mnoinách. V tomto smyslu je naplnna litera
vysokokolského zákona. Vsledky jsou zveejnny v seriózních vdeckch asopisech.
Dporuuji, aby panu RNDr. Rmanu Hricovi, Ph.D. byla pedloená práce pijata coby
práce habilitaní a navrhuji, aby byla pedloena k obhajob.
Prof. Smítal
peetl závrené pasáe posudk nepítomnch oponent.
Závr odborného posudku - prof. Balibrea:
Therefore I think the candidate deserves to succeed on the opinion of the quality of the
Habilitation Thesis he presents. Additionally I would recommend him to the
Habilitation Commission in getting the promotion to Docent in the area of Mathematics
- Mathematical Analysis.
Závr odborného posudku - doc. Janková:
Predloená habilitaná práca je poda mojho názoru vemi kvalitná a spolu so
zohadnním celkovej pedagogickej a vedeckej innosti uchádzaa odporúam, aby mu
po úspenej obhajobe bola udlená vedecko pedagogická hodnos docent.
Prof. Smítal
vyzval pítomné k obecné diskusi.
Do diskuse se pihlásili:
Prof. Smítal, prof. Lenc.
Dr. Hric odpovdl na vechny dotazy uspokojiv.
Prof. Smítal
peetl závr Návrhu habilitaní komise:
Komise pro jmenování RNDr. Romana Hrice, Ph.D. docentem zhodnotila pedloené

habilitaní podklady a uváila vechny ve uvedené skutenosti charakterizující
innost navrhovaného. Komise dospla k závru, e uchaze spluje vechny podmínky
stanovené v § 72 zákona 111/98 Sb - Zákon o vysokch kolách a o zmn a doplnní
dalích zákon (Vysokokolsk zákon) jako i vechny dalí poadavky. Proto komise
jednomysln doporuuje, aby RNDr. Roman Hric, Ph.D. byl jmenován docentem pro
obor Matematika - Matematická analza.
Uzavená ást zasedání
6. Návrh na jmenování dr. Hrice docentem
Návrh na usnesení:
Vdecká rada Matematického ústavu v Opav konstatuje, e habilitaní pednáka RNDr.
Romana Hrice s názvem "Entropická hypotéza" probhla dne 27. kvtna 2005 v
Matematickém ústavu. Uchaze prokázal pedagogické schopnosti i vdeckou erudici. VR
MÚ v Opav vzala v úvahu Zprávu habilitaní komise i odborné posudky oponent a dle
zákona . 111/1998 Sb., o vysokch kolách a o zmn a doplnní dalích zákon (zákon
o vysokch kolách), § 72, odst. 9, se tajnm hlasováním jednomysln usnesla na návrhu
jmenovat dr. Hrice docentem pro obor Matematika - Matematická analza.
VR Matematického ústavu v Opav poádala editele ústavu, aby tento návrh postoupil
rektorovi Slezské univerztity v Opav k dalímu ízení.
Hlasování:
Pítomno: 11 len
Pro: 11

proti: 0

zdrel se: 0

Závr:
Vdecká rada Matematického ústavu v Opav návrh jednomysln schválila.
7. Rzné
7.1
Prof. Bartuek
navrhl projednat dopis dr. indeláové, kter obdreli vichni lenové VR.
Návrh na usnesení
Vdecká rada Matematického ústavu v Opav projednala dopis dr. indeláové
a konstatuje, e vzhledem k Zápisu z VR . 5 a vzhledem ke Smrnici rektora .
16/2004, nepovauje za potebné na dopis reagovat.
Hlasování:
Pítomno: 11 len
Pro: 11

proti: 0

zdrel se: 0

Závr:
Vdecká rada Matematického ústavu v Opav návrh jednomysln schválila.
7.2
Prof. Smítal
navrhl jmenovat náhradního lena zku ební komise pro státní závrené zkou ky oboru
Aplikovaná matematika pro e ení krizov ch situací.
Návrh na usnesení
Vdecká rada Matematického ústavu v Opav souhlasí s tím, aby editel ústavu
jmenoval do zku ební komise pro státní závrené zkou ky bakaláského studijního
oboru Aplikovaná matematika pro e ení krizov ch situací jako náhradního lena
komise plk. ing. Viléma Adamce, Ph.D.
Hlasování:
Pítomno: 11 len
Pro: 11

proti: 0

zdr el se: 0

Závr:
Vdecká rada Matematického ústavu v Opav návrh jednomysln schválila.

Zapsala:
Jiina Böhmová

