
 Matematický ústav v Opavě, Na Rybníčku 1, 746 01  Opava 
 

Zápis 
z 17. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě 

dne 2. října 2006 
 

Přítomni: Bartušek, Engliš, Ger, Marvan, Mikeš, Sergyeyev, Smítal, Schwabik, 
Štefánková. 
Omluveni: Lenc, Müller, Tolar 
 
Program: Veřejná část zasedání 
  1. Habilitační řízení doc. RNDr. Ľubomíra Snohy, DSc. 
 Uzavřená část zasedání: 
  2. Návrh na jmenování Ľ. Snohy docentem 
  3. Zahájení řízení ke jmenování profesorem 
  4. Aktualizace Dlouhodobého záměru MÚ 
  5. Různé. 
 
Předseda VR zahájil 17. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě 
a konstatoval, že je přítomno 9 z 12 členů a VR je usnášeníschopná. 
 
Veřejná část zasedání 
 
1. Habilitační řízení doc. RNDr. Ľubomíra Snohy, DSc. 
 
Prof. Engliš přivítal všechny přítomné členy habilitační komise, oponenty a hosty. 
Uvedl, že habilitační přednáška uchazeče - doc. Snohy -  proběhla dne 27. září 2006 na 
Semináři z matematické analýzy za přítomnosti čtyř 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 doc. Snohy s názven Chaotické množiny proběhla dne 27. 9. 2006 v 
Matematickém ústavu v Opavě za účasti čtyř členů Vědecké rady Matematického 
ústavu v Opavě. 
 

Hlasování: 
Přítomno: 9 členů 
 

Pro: 9     proti: 0   zdržel se: 0 
 

Závěr: 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě návrh schválila. 
 
Prof. Engliš 
požádal předsedu habilitační komise o informace o uchazeči. 
 
Prof. Smítal  
přednesl základní informace o uchazeči a shrnul průběh habilitačního řízení. 
Habilitační komise vybrala 3 oponenty, kteří vypracovali odborné posudky na 



habilitační práci. Oponenty se stali: prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc., doc. RNDr. 
Marta Štefánková, Ph.D. a prof. dr. Peter Raith. Všechny tři posudky obsahují kladný 
závěr. Kladné vyjádření obsahuje rovněž Zpráva habilitační komise. 
 
Prof. Engliš  
požádal doc. Snohu o stručný výklad základních tézí habilitační práce. 
 

Doc. Snoha 
seznámil přítomné s hlavními body habilitační práce. 
 

Prof. Engliš 
požádal přítomné oponenty o krátký komentář k odborným posudkům a případné dotazy 
nebo připomínky. 
 
Prof. Schwabik 
přednesl krátký komentář k habilitační práci a seznámil přítomné se závěrečnou části 
svého posudku na habilitační práci, s doporučením přijmout ji jako práci habilitační.  
 
Dr. Raith 
seznámil přítomné se závěry svého odborného psudku na habilitační práci doc. Snohy, s 
doporučením přijmout ji jako práci habilitační. 
 

Doc. Štefánková 
přečetla závěrečnou pasáž posudku, s doporučením přijmout práci jako habilitační 
a rovněž doporučila, aby bylo v co nejkratší době zahájeno jmenovací řízení. 
 

 

Prof. Engliš zahájil veřejnou diskusi, ve které vystoupili: 
prof. Engliš, prof. Schwabik, prof. Ger. 
 

Kandidát odpověděl na dotazy k úplné spokojenosti. 
 

Prof. Smítal přečetl závěr Návrhu habilitační komise: 
 

Komise pro jmenování  RNDr. Ľubomíra Snohy, DSc. docentem zhodnotila předložené 
habilitační podklady a uvážila všechny skutečnosti charakterizující činnost 
navrhovaného. Komise dospěla k závěru, že uchazeč 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 RNDr. Ľubomír Snoha, DSc. byl jmenován docentem pro 
obor Matematika - Matematická analýza. 
 
Prof. Engliš ukončil veřejnou část habilitačního řízení 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzavřená část zasedání 
 
 
2. Návrh na jmenování doc. Snohy docentem 
 

 

Hlasování: 
Přítomno: 9 členů 
 

Pro: 9     proti: 0   zdržel se: 0 
 
Závěr: 
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 doc. Snohu docentem pro 
obor Matematika - Matematická analýza. VR Matematického ústavu v Opavě požádala 
ředitele ústavu, aby tento návrh postoupil rektorovi Slezské univerztity v Opavě k 
dalšímu řízení. 
 
 
3. Zahájení řízení ke jmenování profesorem 
 
Na návrh ředitele Matematického ústavu v Opavě bylo zahájeno řízení ke jmenování 
profesorem v oboru Matematika - Matematická analýza doc. Snohy- dle zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 
vysokých školách), § 74, odst. 2. 
 
Návrh na usnesení 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě schvaluje návrh na složení jmenovací 
komise pro uchazeče doc. RNDr. Ľubomíra Snohu, DSc. v tomto složení: 
 
předseda:  Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. (MÚ v Opavě), 
členové Prof. RNDr. Pavol Brunovský DrSc. (FMFI UK Bratislava), 
  Prof. RNDr. Jan Malý, DrSc. (MFF UK Praha), 
  Prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc. (MU Brno), 
  Prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc. (MÚ AV ČR, Praha). 
 
Hlasování 
Přítomno 9 členů VR 
 
pro: 9     proti: 0   zdrželi se: 1 
 
Závěr: 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě návrh schválila. 
 
 
4. Aktualizace Dlouhodobého záměru MÚ na rok 2007. 
 

Prof. Engliš 
Uvedl základní informace. Všichni členové Vědecké rady obdrželi elektronicky 
podklady k jednání.  



 

Návrh na usnesení: 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě schvaluje aktualizaci Dlohodobého 
záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti na rok 2007 za Matematický ústav v 
Opavě. 
 

Hlasování: 
Přítomno: 9 členů 
 

Pro: 9     proti: 0   zdržel se: 0 
 

Závěr: 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě návrh schválila. 
 
 
5. Různé 
 
1. Prof. Engliš 
Vzhledem k tomu, že končí fukční období doc. Klapky v Radě Interního grantového 
systému SU, navrhuje pro další funkční období jako člena IGS SU za MÚ 
doc. Marvana. 
 

Návrh na usnesení 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě souhlasí s tím, aby byl doc. RNDr. 
Michal Marvan, CSc. členem Rady Interního grantového systému Slezské univerzity v 
Opavě. 
 
Hlasování: 
Přítomno: 9 členů 
 

Pro: 8     proti: 0   zdržel se: 1 
 

Závěr: 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě návrh schválila. 
 
 
2. Prof. Engliš 
Navrhuje jako náhradního člena zkušebních komisí pro bakalářské zkoušky doc. Kopfa, 
pro magisterské a rigorózní zkoušky prof. Engliše. 
 
Návrh na usnesení 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě souhlasí s tím, aby náhradním členem 
zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu 
Matematika byl jmenován doc. RNDr. Tomáš Kopf, Ph.D., pro státní závěrečné 
zkoušky magisterského studia (včetně rigorózních zkoušek) byl jmenován prof. RNDr. 
Miroslav Engliš, DrSc. 
 

Hlasování: 
Přítomno: 9 členů 
 

Pro: 9     proti: 0   zdržel se: 0 



 

Závěr: 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě návrh schválila. 
 
 
3. Prof. Engliš 
Prof. Kolář požádal o uvolnění z funkce člena Oborové komise pro doktorské studium 
Geometrie a globální analýzy. Prof. Engliš projednal možné členství v uvedené oborové 
komisi s prof. Slovákem. 
 
Návrh na usnesení 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě souhlasí s tím, aby ředitel jmenoval 
členem Oborové komise doktorského studia Geometrie a globální analýzy prof. RNDr. 
Jana Slováka, DrSc. (Masarykova univerzita v Brně). 
 
Hlasování: 
Přítomno: 9 členů 
 

Pro: 9     proti: 0   zdržel se: 0 
 
Závěr: 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě návrh schválila. 
 
 
Zapsala: 
Jiřina Böhmová 
 
 
 


