
Název VŠ/součásti VŠ: Slezská univerzita v Opavě / Filozoficko-přírodovědecká fakulta 
Jméno a příjmení:   Petr Habrman 
Tituly:    Doc., Ing., CSc. 
Rok narození:   1954 
Rozsah pr. vzt. na VŠ:  100% 
Pr. poměr uzavřen do:  neurčito 
 
Zabezpečuje předměty /rozsah: Základy měření (0/1), Mechanika a molekulová fyzika 
(4/0), Atomová a jaderná fyzika (4/2), Fyzikální praktikum IV. – Atomová a jaderná fyzika 
(0/3) 
 
Absolvovaná VŠ / obor studia / rok ukončení VŠ: 
FJFI ČVUT Praha, Dozimetrie a aplikace ionizujicího záření, 1978 
 
Údaje o praxi od ukončení vysokoškolského studia: 

Od roku do roku Název zaměstnavatele Odborné zaměření pracovní 
činnosti 

1978 – 1980 NH Ostrava Programátor, analytik 
1980 –1992 VŠB Ostrava Pedagogická a věd. činnost 

1992 – dosud FPF SU v Opavě, Ústav fyziky Docent 
 
Přehled tvůrčí a publikační činnosti za posledních pět let : 
Osvědčení, autorizace: 

• Osvědčení o odborné způsobilosti úředního měřiče. Obor radioaktivita, Český 
metrologický institut – Inspektorát pro ionizující záření. 

• Autorizace pro výkon úředního měření, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a 
státní zkušebnictví. 

• Povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření, Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost. 

• Zvláštní odborná způsobilost k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska 
radiační ochrany, Státní úřad pro jadernou bezpečnost. 

 
 
 

Obor - habilitačního řízení, Metalurgie neželezných kovů 
Rok - habilitačního řízení, 1992 
Obor - udělení vědecké hodnosti, CSc. v oboru Metalurgie neželezných kovů 
Rok - udělení vědecké hodnosti, 1988 



Název VŠ/součásti VŠ: Slezská univerzita v Opavě / Filozoficko-přírodovědecká fakulta 
Jméno a příjmení:   Hynek Sekanina 
Tituly:    RNDr., Ph.D. 
Rok narození:   1951 
Rozsah pr. vzt. na VŠ: 100% 
Pr. poměr uzavřen do: neurčito 
 
Zabezpečuje předměty /rozsah: Optika (4/0), Elektřina a magnetismus (4/0) 
 
Absolvovaná VŠ / obor studia / rok ukončení VŠ: 
PřF UP Olomouc, Matematika-Fyzika, 1975 
 
 
Údaje o praxi od ukončení vysokoškolského studia: 

Od roku do roku Název zaměstnavatele Odborné zaměření pracovní 
činnosti 

1975 –1980 VŠB Ostrava asistent, odborný asistent 
1980 –1982 Geologický průzkum Ostrava odborný fyzik 
1982 –1991 Gymnázium Ostrava středoškolský učitel 

1990 – dosud FPF SU v Opavě, Ústav fyziky odborný asistent 
 
Údaje o působení v zahraničí : 

Měsíc/rok - 
měsíc/rok Stát - název instituce Druh vykonávané činnosti 

2001-2004 CERN, Ženeva, vědecko-výzkumná činnost 
1992 Erlangen, Německo přednášková činnost 

 
Přehled tvůrčí a publikační činnosti za posledních pět let : 
Sekanina, H. and  Pospíšil, J.: Digital holography using a digital photo-camera, Journal of 
Modern Optics Vol. 49, No.13, 2083-2092, 2000. 
Sekanina, H. and Hledík, S.: Holographic interferometry using a digital photo-camera, Acta 
Physica Slovaca 51 (4), 261-270, 2000. 
 
 
Obor - udělení vědecké hodnosti, Ph.D. – Obecná a matematická fyzika, Digitální 
holografické metody 
Rok - udělení vědecké hodnosti, 2002 

 
 



Mgr. Kristina Mrázová – 3. roč. doktorského studia Teoretická fyzika a astrofyzika, rok 
narození 1977, absolvovaná VŠ - Slezská univerzita v Opavě, FPF, Teoretická fyzika, rok 
ukončení 2003, 2003 – dosud doktorské studium na ÚF FPF SU, zabezpečuje předměty 
Optika (0/2) 
 
Mgr. Martin Urbanec - 3. roč. doktorského studia Teoretická fyzika a astrofyzika, rok 
narození 1979, absolvovaná VŠ – Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Učitelství 
pro střední školy fyzika, matematika, rok ukončení 2003, 2003 – dosud doktorské studium na 
ÚF FPF SU, zabezpečuje předměty: Mechanika a molekulová fyzika (0/2) 
 
Mgr. Martin Petrásek – 2. roč. doktorského studia Teoretická fyzika a astrofyzika, rok 
narození 1980, absolvovaná VŠ Slezská univerzita v Opavě, FPF, Teoretická fyzika, rok 
ukončení 2004, 2004 – dosud doktorské studium na ÚF FPF SU, zabezpečuje předměty 
Elektřina a magnetismus (0/2) 


