Matematický ústav v Opavě, Na Rybníčku 1, 746 01 Opava
Zápis
z 22. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě
dne 3. prosince 2009
Přítomni: Bartušek, Černohorský, Engliš, Marvan, Mikeš, Müller, Sergyeyev, Smítal,
Snoha, Štefánková.
Omluveni: Ger.
Program:
Veřejná část zasedání
1. Habilitační řízení dr. Hong Van Le, DrSc.
Uzavřená část zasedání:
2. Návrh na jmenování dr. Hong Van Le docentkou.
3. Zahájení habilitačního řízení v oboru Matematika – Matematická analýza
(dr. Kopfová).
4. Aktualizace Dlouhodobého záměru MÚ na rok 2010.
5. Různé.
Předseda VR zahájil 22. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě
a konstatoval, že je přítomno 10 z 11 členů a VR je usnášeníschopná.
Veřejná část zasedání
1. Habilitační řízení dr. Hong Van Le, DrSc.
Prof. Smítal přivítal všechny přítomné členy habilitační komise a hosty. Uvedl, že
habilitační přednáška uchazečky – dr. Hong. Van Le - proběhla dne 30. září 2009 na
Semináři z matematické analýzy za přítomnosti pěti členů Vědecké rady
Matematického ústavu v Opavě. Požádal členy VR o vyjádření ke způsobu hodnocení
habilitační přednášky.
Návrh na usnesení:
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě akceptuje skutečnost, že habilitační
přednáška dr. Hong Van Le s názven "Symplectic submanifolds and homology classes
of compact symplectic manifolds". proběhla dne 30. 9. 2009 v Matematickém ústavu
v Opavě za účasti pěti členů Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě.
Hlasování:
Přítomno: 10 členů
Pro: 10

proti: 0

zdržel se: 0

Závěr:
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě návrh schválila.

Prof. Smítal
požádal předsedu habilitační komise o informace o uchazečce.
Prof. Engliš
přednesl základní informace o uchazečce a shrnul průběh habilitačního řízení.
Habilitační komise vybrala 3 oponenty, kteří vypracovali odborné posudky na
habilitační práci. Oponenty byli jmenováni: prof. Dmitri Alekseevsky (Edinburgh
University, UK), prof. Dusa McDuff (Columbia University, USA) a prof. RNDr. Jan
Slovák, DrSc. (MU Brno). Všechny tři posudky obsahují kladný závěr. Kladné
vyjádření obsahuje rovněž Zpráva habilitační komise.
Prof. Smítal
požádal předsedu habilitační komise, aby seznámil přítomné se závěry odborných
posudků nepřítomných oponentů.
Prof. Dusa McDuff (závěr odborného posudku)
“The papers show excellent scholarship and a wide breadth of knowledge and in my
opinion certainly justify the granting of the Docent degree.”
Prof. Dmitri Alekseevsky (závěr odborného posudku)
“The thesis contains many deep and interesting results on geometry and topology of
compact symplectic manifolds. The author is internationally known expert in symplectic
geometry. There is no doubt, that she deserves the rank of “Docent” in the area of
Mathematics – Geometry and Global Analysis.
Prof. Slovák (závěr odborného posudku)
“The submitted theisis proves that the author is a widely educated and ambitious
mathematician, ready to touch the hot items of the current research in symplectic
geometry and topology. The thesis itself does not reveal what was the author’s input in
the co-authored works, but the entire collection provides enough evidence that scientific
originality, width and depth of the research of Hong Van Le has reached the level of an
associated professor years ago.”
Prof. Smítal
požádal dr. Hong Van Le o stručný výklad základních tézí habilitační práce.
Dr. Hong Van Le
seznámila přítomné s hlavními body habilitační práce.
Prof. Smítal
otevřel veřejnou diskusi.
V diskusi vystoupili:
prof. Engliš, prof. Mikeš, doc. Kopf (host).
Kandidátka odpověděla na dotazy k úplné spokojenosti.
Prof. Engliš přečetl závěr Návrhu habilitační komise:
“Komise pro jmenování dr. Hong Van Le, DrSc. docentkou zhodnotila předložené
habilitační podklady a uvážila všechny skutečnosti charakterizující činnost navrhované.

Komise dospěla k závěru, že uchazečka splňuje všechny podmínky stanovené v § 72
zákona 111/98 Sb - Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(Vysokoškolský zákon) jako i všechny další požadavky. Proto komise jednomyslně
doporučuje, aby Dr. Hong Van Le, DrSc. byla jmenována docentkou pro obor
Matematika – Geometrie a globální analýza.”
Prof. Smítal ukončil veřejnou část habilitačního řízení

Uzavřená část zasedání
2. Návrh na jmenování dr. Hong Van Le docentkou.
Návrh na usnesení:
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě, dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), § 72, odst. 9,
se tajným hlasováním jednomyslně usnesla na návrhu jmenovat dr. Hong Van Le, DrSc.
docentkou pro obor Matematika – Geometrie a globální analýza. VR Matematického
ústavu v Opavě požádala ředitele ústavu, aby tento návrh postoupil rektorovi Slezské
univerztity v Opavě k dalšímu řízení.
Hlasování:
Přítomno: 10 členů
Pro: 10

proti: 0

zdržel se: 0

Závěr:
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě návrh schválila.
3. Zahájení habilitačního řízení RNDr. Jany Kopfové, Ph.D v oboru Matematika –
Matematická analýza.
Prof. Engliš
stručně uvedl uchazečku.
Prof. Smítal
předložil VR návrh na složení habilitační komise.
Návrh na usnesení
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě schvaluje návrh na složení habilitační
komise pro uchazečku dr. Kopfovou v následujícím složení:
Předseda:

Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. (MÚ v Opavě).

Členové:

Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. (MÚ v Opavě),
Prof. RNDr. Jan Franců, CSc. (VUT Brno),
Prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc. (UK Bratislava),
RNDr. Pavel Krejčí, CSc. - vedoucí vědecký pracovník (AV ČR Praha).

Hlasování
Přítomno: 10 členů
Pro: 10

proti: 0

zdržel se: 0

Závěr:
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě návrh schválila.
4. Aktualizace Dlouhodobého záměru MÚ na rok 2010.
Prof. Engliš
Uvedl základní informace. Všichni členové Vědecké rady obdrželi elektronicky
podklady k jednání.
V diskusi vystoupil:
prof. Černohorský.
Návrh na usnesení:
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě schvaluje aktualizaci Dlohodobého
záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti na rok 2010 za Matematický ústav
v Opavě, po zapracování připomínek prof. Černohorského.
Hlasování:
Přítomno: 10 členů
Pro: 10

proti: 0

zdržel se: 0

Závěr:
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě návrh schválila.
5. Různé.
Prof. Smítal
5.1 Personální změna v oborové komisi pro doktorské studium Matematické analýzy.
Návrh na usnesení:
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě souhlasí s tím, aby byl prof. RNDr.
Lubomír Snoha, DrSc., DSc., pověřen výkonem funkce člena Oborové komise oboru
Matematická analýza doktorského studijního proramu Matematika (komise je společná
pro Masarykovu univerzitu a Slezskou univerzitu).
Hlasování:
Přítomno: 10 členů
Pro: 10

proti: 0

Závěr: Vědecká rada MÚ návrh schválila.

zdržel se: 0

Prof. Smítal
5.2 Personální změny ve zkušebních komisích pro státní závěrečné zkoušky.
Návrh na usnesení:
V!decká rada Matematického ústavu v Opav! souhlasí s tím, aby byl "lenem zku#ební
komise pro státní záv!re"né zkou#ky a rigorózní zkou#ky magisterského
a magisterského navazujícího studijního programu Matematika, obor$ “Geometrie” a
“Matematická analýza”, jmenován prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc.
Hlasování:
P%ítomno: 10 "len$
Pro: 10

proti: 0

zdržel se: 0

Závěr:
V!decká rada MÚ návrh schválila.
Prof. Smítal
5.3 Personální změny ve zkušebních komisích pro státní závěrečné zkoušky.
Návrh na usnesení:
V!decká rada Matematického ústavu v Opav! souhlasí s tím, aby byla zku#ební komise
pro státní záv!re"né zkou#ky navazujícího magisterského studijního programu
Matematika, oboru “Učitelství matematiky pro střední školy” dopln!na o dva "leny –
doc. PhDr. Marii Gawreckou, CSc. (za "ást historie) a Mgr. Alenu &í"nou (za "ást
didaktika d!jepisu).
Hlasování:
P%ítomno: 10 "len$
Pro: 10

proti: 0

zdržel se: 0

Závěr:
V!decká rada MÚ návrh schválila.
Prof. Smítal
5.2
Studentská grantová soutěž SU v Opavě – členové interní grantové komise.
V diskusi vystoupili:
prof. Černohorský, prof. Müller, prof. Engliš, prof. Snoha.
Návrh na usnesení:
V!decká rada Matematického ústavu v Opav! souhlasí s jmenováním Grantové komise
SGS Matematického ústavu v Opav! v následujícím slo'ení:
P%edseda (zárove( "len Grantové komise univerzity):
Prof. RNDr. Miroslav Engli#, DrSc.

)lenové:
Doc. RNDr. Michal Marvan, CSc.
RNDr. Jana Kopfová, Ph.D.
RNDr. Zden!k Ko"an, Ph.D.
Hlasování:
P%ítomno: 10 "len$
Pro: 10
Závěr:
V!decká rada MÚ návrh schválila.
Zapsala:
Jiřina Böhmová

proti: 0

zdržel se: 0

