
Poznámky k žádosti o prodloužení akreditace habilitačních řízení v oboru 
Geometrie a globální analýza v Matematickém ústavu Slezské univerzity 

v Opavě 
 Oprávnění konat habilitační a profesorská řízení v oboru Matematická analýza 
získala Slezská univerzita již v roce 1995, tedy tři roky po svém založení. Řízení byla 
nejprve akreditována na Filozoficko-přírodovědecké fakultě. V roce 1999 byl zřízen 
vyčleněním z fakulty Matematický ústav v Opavě jako vysokoškolský ústav Slezské 
univerzity a tato oprávnění, potvrzená reakreditací v roce 1999, přešla na něj. 
Rozhodnutí je platné do roku 2015. Druhým oborem habilitačních a jmenovacích 
řízení, pro nějž získala Slezská univerzita akreditaci v roce 1997, byla Geometrie a 
globální analýza. Odchodem garanta prof. Krupky v roce 2001 na Masarykovu 
univerzitu Matematický ústav de facto ztratil oprávnění konat jmenovací řízení, neboť 
v tomto oboru na SU nepůsobí jiný kvalifikovaný profesor. Proto jsme při reakreditaci 
v roce 2007 požádali jen o oprávnění konat habilitační řízení v tomto oboru. 
Oprávnění končí v roce 2012.  
 Domníváme se, že doposud uskutečněná řízení (stejně jako v oboru 
Matematika – Matematická analýza) mají vysokou úroveň. To že téměř všechna 
skončila úspěšně, je dáno hlavně tím, že mnohé zájemce odrazují náročné podmínky, 
které je nutno splnit. Týká se to zejména požadavku na kvalifikované citace  (viz 
Podmínky habilitace a jmenování profesorem na Slezské univerzitě v Opavě 
v matematických oborech). Podrobnosti o všech uskutečněných nebo doposud 
probíhajících řízeních, včetně posudků oponentů a stanoviska příslušných komisí, 
jsou volně přístupné na www stránkách ústavu. Stejným způsobem  jsou od samého 
začátku zveřejňovány podrobnosti i v případě doktorských (Ph.D.) řízení. Tím je 
zaručena jejich transparentnost a možnost kontroly odbornou veřejností. Matematický 
ústav v Opavě má v porovnání s jinými institucemi v ČR, na nichž lze také konat 
habilitační a profesorská řízení v některém matematickém oboru, velkou přednost 
v tom, že v prvním kole o návrzích rozhoduje Vědecká rada Matematického ústavu, 
která je složena, s výjimkou fyzika prof. Černohorského, jen z matematiků. Je tedy 
v jistém smyslu kvalifikovanější než obdobné vědecké rady na fakultách, které mají 
velký počet různych oborů.  
 V oboru Geometrie a globální analýza se od roku 1997 uskutečnila jen 
habilitační řízení, celkem šest, z toho jedno bylo neúspěšné. V oboru na ústavu působí 
dva plně kvalifikovaní docenti. Jeden z nich, A. Sergyeyev (35 let), s velkou 
pravděpodobností v krátké době dosáhne na vědecký titul DSc. a následně na 
profesuru. Jsme přesvědčeni, že problémy spojené s odchodem prof. Krupky se již do 
značné míry podařilo překonat. Proto žádáme o prodloužení akreditace oprávnění 
konat habilitační řízení v oboru Matematika - Geometrie a globální analýza.  
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