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Přednášky / cvičení v předmětech  
Vybrané partie z matematické analýzy I, II, Matematická analýza III, IV, Proseminář  z matematiky. 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP 
• 1993–1998 Magisterské studium (získání titulu Mgr. v oboru matematická analýza) na Slezské univerzitě v Opavě  
• 1999 Rigorózní zkouška (získání titulu RNDr. v oboru matematická analýza) na Slezské univerzitě v Opavě 
• 1998–2002 Doktorské stutium (získání titulu Ph.D. v oboru matematická analýza) na Slezské univerzitě v Opavě 
• od roku 2004 zaměstnán na Matematickém ústavu v Opavě. 

Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let 
V letech 2001–2005 celkem 2 publikace:  
[1] Distributional chaos and spectral decomposition of dynamical systems on the circle, Topology Appl. 135 (2004), 215 

- 229. ISSN 0166-8641. Práce vznilka na Matematickém ústavu Slezské univerzity. 
[2] (with R. Hric) Omega limit sets and distributional chaos on graphs, In Press (Topology Appl. Corrected Proof, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V1K-4HGD71R-1/2/a786edca0db76c32a3f003abcd4499bd), podíl 
50 %. Práce vznikla na Matematickém ústavu Slezské univezity. 

Vedení diplomové práce V. Kornecké v letech 2004,2005, řešitel grantů GA 201/03/1153 (2003–2005), IGS 1/2005, 
výzkumných záměrů MSM 192400002 (2004) MSM4781305904 (2006-2011). Článek [1] má dvě citace v letech 2004–
2005 a článek [2] již jednu citaci.  

Působení v zahraničí  

Od roku 2004 dva týdení pracovní pobyty ve Vídni a jeden týdení přednáškový pobyt v Lisabonu dále aktivní učast na 
dvou mezinárodních konferencích v Bordeaux a v Praze.  

řízení na VŠ 
 

Obor habilitačního nebo 
jmenovacího řízení nebo udělení 
vědecké hodnosti 

 

ohlasy publikací 
Rok udělení (prof…)   mezinár. tuzem. 

 4 1 Podpis přednášejícího / 
cvičícího 

 
datum 16. 1 2006 

 
 


