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

Zápis 
ze 20. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě 

dne 12. února 2008 
 

Přítomni: Bartušek, Engliš, Ger, Marvan, Mikeš, Sergyeyev, Smítal, Schwabik. 
Omluveni: Müller, Štefánková, Tolar. 
 
Program: 
Veřejná část zasedání: 
 1. Profesorská přednáška dr. hab. Zygfryda Kominka. 
Uzavřená část zasedání: 
 2. Návrh na jmenování dr. hab. Zygfryda Kominka profesorem. 
Veřejná část zasedání: 
 3. Profesorská přednáška doc. RNDr. Miroslava Krbce, DrSc. 
Uzavřená část zasedání: 
 4. Návrh na jmenování doc. Krbce profesorem. 

5. Výroční zpráva o vědecké činnosti Matematického ústavu v Opavě za rok 
2007. 
6. Výroční zpráva o řešení výzkumného záměru v Matematickém ústavu v roce 
2007. 
7. Výroční zpráva o pedagogické činnosti Matematického ústavu v Opavě za rok 
2007.  
8. Akreditace bakalářského studijního oboru AMKS (3-letý). 
9. Různé. 

 
 

Předseda VR zahájil 20. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě 
a konstatoval, že je přítomno 8 z 11 členů VR a VR je usnášeníschopná. 
 
Veřejná část zasedání 
 
1. Jmenovací řízení a profesorská přednáška dr. hab. Zygfryda Kominka 
 
Prof. Smítal (předseda hodnotící komise) 
Shrnul historii jmenovacího řízení dr. hab. Kominka, seznámil přítomné s jeho 
vědeckou a pedagogickou činností a se Zprávou hodnotící komise. 
 
Prof. Engliš 
Vyzval dr. hab. Kominka, aby přednesl profesorskou přednášku. 
 
Profesorská přednáška: "Regularity behaviour of functional equations and 
inequalities". 
 
V obecné diskusi vystoupili: 
Prof. Engliš, doc. Krbec, prof. Ger. 
 
Dr. hab Zygfryd Kominek na všechny dotazy uspokojivě odpověděl. 
 



Prof. Smítal 
Přečetl závěr Zprávy hodnotící komise (uveřejněna na www ústavu): 
Komise konstatuje, že profesorské řízení Dr. hab. Z. Kominka bylo zahájeno v souladu 
s § 74 Zákona č 111/98 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách). Uchazeč předložil kladná písemná doporučení čtyř 
renomovaných odborníků. Dále konstatuje, že Z. Kominek je mezinárodně uznávaný 
vědec – odborník v oblasti matematické analýzy. Působí ve vysokoškolské výuce, a to 
na Slezské univerzitě v Katowicích. Podílí se na výchově mladé vědecké generace, 
přivedl např. k úspěšné obhajobě tři doktorandy. Komise konstatuje, že Z. Kominek 
splňuje všechny podmínky stanovené v § 74 Zákona o vysokých školách a podmínky 
pro jmenování profesorem v matematických oborech, stanovené Vědeckou radou 
Slezské univerzity v Opavě. Proto komise jednomyslně doporučuje, aby dr. hab. 
Zygfryd Kominek byl jmenován profesorem v oboru Matematika – Matematická 
analýza a předkládá tento návrh Vědecké radě Matematického ústavu SU v Opavě k 
dalšímu řízení. 
 
2. Uzavřená část zasedání:  
 
Po diskusi (prof. Schwabik, prof. Engliš, prof. Ger, prof. Smítal) byl předložen  
 
Návrh na usnesení 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě vyslechla přednášku dr. hab. Z. Kominka 
"Regularity behaviour of functional equations and inequalities" a konstatuje, že kandidát 
prokázal dokonalý přehled v oboru Matematika - Matematická analýza. Vzala v úvahu 
zprávu hodnotící komise a dle zákona č 111/1998 Sb, o vysokých školách a o změně 
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), § 74, odst. 6, se tajným hlasováním  
usnesla na návrhu, aby byl dr. hab. Zygfryd Kominek jmenován profesorem pro obor 
Matematika - Matematická analýza. Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě 
požádala ředitele ústavu, aby tento návrh postoupil rektorovi Slezské univerzity k dalšímu 
řízení. 
 
Hlasování: 
Přítomno: 8 členů 
 

Pro: 7   proti: 0    zdržel se: 0  neplatný: 1 
 

Závěr: 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě návrh schválila. 
 
 
Veřejná část zasedání 
 
3. Jmenovací řízení a profesorská přednáška doc. RNDr. Miroslava Krbce, DrSc. 
 
Prof. Engliš (předseda hodnotící komise) 
Shrnul historii jmenovacího řízení doc. M. Krbce, seznámil přítomné s jeho vědeckou 
a pedagogickou činností, se Zprávou hodnotící komise a vyzval doc. Krbce, aby 
přednesl profesorskou přednášku. 
 
 
 



Profesorská přednáška: "Cesty k moderní teorii prostorů funkcí. Ideje, motivace, 
techniky". 
 
V obecné diskusi vystoupili: 
Prof. Engliš, prof. Smítal, prof. Ger 
 
Doc. Krbec na všechny dotazy uspokojivě odpověděl. 
 
Prof. Engliš 
Přečetl závěr Zprávy hodnotící komise (uveřejněna na www ústavu): 
Komise konstatuje, že profesorské řízení doc. Krbce bylo zahájeno v souladu s § 74 
Zákona č 111/98 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 
o vysokých školách) na návrh ředitele Matematického ústavu v Opavě. Není proto 
nutné, aby kandidát předkládal další doporučení. Dále komise konstatuje, že doc. Krbec 
je mezinárodně uznávaný vědec – odborník v oblasti matematické analýzy a jejích 
aplikací. Působí dlouhodobě ve vysokoškolské výuce, a to dokonce na několika 
vysokých školách. Vedle toho koná přednášky na mnoha prestižních zahraničních 
univerzitách v rámci dlouhodobých i krátkodobých pobytů. Může se prokázat existencí 
vlastní vědecké školy. Komise konstatuje, že doc. Krbec splňuje všechny podmínky 
stanovené v § 74 Zákona o vysokých školách a podmínky pro jmenování profesorem v 
matematických oborech, stanovené Vědeckou radou Slezské univerzity v Opavě. Proto 
komise jednomyslně doporučuje, aby doc. RNDr. Miroslav Krbec, DSc., DrSc. byl 
jmenován profesorem v oboru Matematika – Matematická analýza a předkládá tento 
návrh Vědecké radě Matematického ústavu SU v Opavě k dalšímu řízení. 
 
 
4. Uzavřená část zasedání:  
 
Po diskusi (prof. Schwabik, prof. Smítal, doc. Marvan) byl předložen  
 
Návrh na usnesení 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě vyslechla přednášku doc. RNDr. 
Miroslava Krbce, DrSc. "Cesty k moderní teorii prostorů funkcí. Ideje, motivace, 
techniky" a konstatuje, že kandidát prokázal dokonalý přehled v oboru Matematika - 
Matematická analýza. Vzala v úvahu zprávu hodnotící komise a dle zákona č 111/1998 Sb, 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), 
§ 74, odst. 6, se tajným hlasováním  usnesla na návrhu, aby byl doc. RNDr. Miroslav 
Krbec, DrSc. jmenován profesorem pro obor Matematika - Matematická analýza. Vědecká 
rada Matematického ústavu v Opavě požádala ředitele ústavu, aby tento návrh postoupil 
rektorovi Slezské univerzity k dalšímu řízení. 
 
Hlasování: 
Přítomno: 8 členů 
 

pro: 8    proti: 0         zdržel se: 0 
 
Závěr: 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě návrh schválila. 
 
 
 



5. Výroční zpráva o řešení Výzkumného záměru v roce 2007. 
 
Všichni členové VR materiál obdrželi v elektronické podobě. Zprávu uvedl 
prof. Smítal. 
 
Návrh na usnesení: 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě souhlasí s Výroční zprávou o řešení 
Výzkumného záměru Topologické a analytické metody v dynamických systémech a 
matematické fyzice v Matematického ústavu v Opavě za rok 2007. 
 
Hlasování: 
Přítomno: 8 členů 
 
pro: 8    proti: 0        zdržel se: 0 
 
Závěr: Vědecká rada MÚ návrh schválila. 
 
 
6. Výroční zpráva o vědecké činnosti Matematického ústavu v Opavě za rok 2007. 
 
Všichni členové VR materiál obdrželi v elektronické podobě.  
Zprávu uvedl prof. Smítal. 
 
Návrh na usnesení: 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě souhlasí s Výroční zprávou o vědecké 
činnosti Matematického ústavu v Opavě za rok 2007. 
 
 
Hlasování: 
Přítomno: 8 členů 
 
pro: 8    proti: 0        zdržel se: 0 
 
Závěr: Vědecká rada MÚ návrh schválila. 
 
 
7. Výroční zpráva o pedagogické činnosti Matematického ústavu v Opavě za rok 2007. 
 
Všichni členové VR materiál obdrželi v elektronické podobě. Zprávu uvedl prof. Engliš. 
 
Návrh na usnesení: 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě souhlasí s Výroční zprávou 
o pedagogické činnosti Matematického ústavu v Opavě za rok 2007. 
 
Hlasování: 
Přítomno: 8 členů 
 
pro: 8    proti: 0        zdržel se: 0 
 
Závěr: Vědecká rada MÚ návrh schválila. 



8. Žádost o akreditaci bakalářského studijního oboru Aplikovaná matematika pro 
řešení krizových situací (3-letý) 
 
Všichni členové VR materiál obdrželi v elektronické podobě. 
Návrh uvedl prof. Engliš. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě souhlasí s podáním žádosti o rozšíření 
akreditace bakalářského studijního programu Matematika o obor Aplikovaná 
matematika pro řešení krizových situací – 3-letý. Schvaluje předložené akreditační 
materiály. 
 
 
Hlasování: 
Přítomno: 8 členů 
 
pro: 8    proti: 0        zdržel se: 0 
 
Závěr: Vědecká rada MÚ návrh schválila. 
 
 
9. Různé 
Prof. Engliš 
 
9.1. Personální změna v oborové komisi pro doktorské studium Matematické fyziky 
Návrh uvedl prof. Engliš. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě souhlasí s tím, aby v oborové komisi pro 
doktorské studium Matematické fyziky byl doc. RNDr. Lubomír Klapka, CSc. nahrazen 
doc. RNDr. Arturem Sergyeyevem, Ph.D. 
 
Hlasování: 
Přítomno: 8 členů 
 
pro: 7    proti: 0        zdržel se: 1 
 
Závěr: Vědecká rada MÚ návrh schválila. 
 
 
 
Zapsala: Jiřina Bohmová 
 


