
Koncepce vedení ústavu 

Moje vedení ústavu má několik hlavních cílů: 

- Zviditelnit práci ústavu 

- Zatraktivnit matematiku pro studenty 

- Zajistit profesní růst kolegů  

- Umožnit zahraniční stáže kolegů 

- Motivovat kolegy i studenty prostřednictvím atraktivních přednášek hostů jak z jiných 

českých universit a vědeckých institucí, tak hostů zahraničních. 

Ústav matematiky je v porovnání s ústavy chemickými, malý ústav. Pracují v něm 2 profesoři 

(1 na 50% úvazku), 2 docenti (1 na 50% úvazku), 

15 odborných asistentů, 1 asistent a 1 doktorand. Dvě kolegyně jsou na mateřské dovolené, 

jedna kolegyně má sabatical a pobývá v zahraničí. 

Personální rozvoj 

Úvodem bych chtěla zdůraznit, že díky současnému vedoucímu doc. Turzíkovi se z ústavu 

s věkovým průměrem 55 let stal ústav s průměrným věkem 35 let. Za to mu patří náš dík. 

V současné době pracuje na ústavu několik mladých kolegů, kteří by se mohli habilitovat. 

Hlavní problém nespočívá ani tak v tom, že by neměli dostatek publikací v impaktovaných 

matematických časopisech, ale především v tom, že nevedli žádné bakalářské ani diplomové 

práce. Témata těchto prací pravidelně vypisujeme, stane se, i že si nějaký student téma 

vybere, ale když si ho chce zapsat na domovském ústavu, není mu to doporučeno. Z této 

situace vidím dvě východiska: prvním je pokusit se kolegy uplatnit jako konzultanty prací, 

které zadávají ostatní ústavy školy. Druhou možností je sehnat studenty na jiných pražských 

vysokých školách. V tomto směru se ukazuje možná spolupráce s FJFI ČVUT. 

Pedagogická činnost 

Ústav matematiky zajišťuje základní kurz matematického kalkulu Matematika I a II. pro 

studenty bakalářského studia na všech fakultách školy. Kromě toho zajišťuje výuku širokého 

spektra volitelných předmětů. Myslím si ale, že student, který právě absolvoval povinný 

matematický kalkulus, se v předmětech těžko orientuje, je tedy často otázkou náhody, který a 

zda vůbec nějaký matematický předmět si student zapíše. Mým cílem je zpřehlednit a 

zjednodušit výběr předmětů studentům. Vidím dvě cesty, jak toho dosáhnout. Uspořádáme 

pro všechny studenty školy jednou ročně seminář, na němž garanti předmětu velmi krátce 

během tří minut předmět představí, konkrétně co se v něm učí a v čem ho studenti v dalším 

studiu ev. v praxi mohou později využít. Jsem ale realista a podle mých zkušeností se jen 

malé procento studentů semináře zúčastní.  Vytvoříme tedy také „Rukověť volitelných 

matematických předmětů“, kterou umístíme na stránky ústavu a která bude kdykoli sloužit 

studentům jako vodítko pro výběr volitelných matematických předmětů. 

Vraťme se od studentů ještě k zaměstnancům. V zimním semestru odborný asistent na ÚM 

fyzicky v průměru stráví na cvičeních se studenty 18 hodin týdně, v letním semestru je zátěž 

menší. A to nepočítám přípravu na výuku, opravování domácích úkolů, opravování 



paralelkových a zkouškových písemných testů. Zatím jsou naši mladší kolegové nadšenci, 

práce je baví a mají radost z úspěchů svých studentů. Jeden z mých hlavních cílů je, aby ta 

jiskřička radosti z práce v nich nevyhasla, nedopustit, aby se práce se studenty stala nudnou 

rutinou, aby jim výsledky studentů, a tedy výsledky jejich práce, byly lhostejné. S tím 

samozřejmě souvisí fakt, že musí mít pocit, že jsou za svou práci ekvivalentně ohodnoceni.  

Myslím si, že nastal čas na napsání nových skript pro MI a MII. V současné době učíme podle 

skript Matematika I a Matematika II ve strukturovaném studiu, která vznikla přesně před 

deseti lety. Za tuto dobu proběhl jejich křest ohněm. Ukázalo se, že leccos je potřeba upravit, 

napsat srozumitelněji a přehledněji tak, aby skripta byla studentům bližší. 

Dobrým pomocníkem pro studenty jsou také elektronické učební pomůcky.  Mnoho 

elektronických materiálů už vzniklo v rámci grantů MŠ nebo interních grantů PIGA. Tuto 

tvorbu budu velmi podporovat.  V dnešní době je totiž pro studenty naprosto přirozené hledat 

materiály na internetu.  

Pro přehlednost stručně uvedu přehled předmětů, jejichž výuku ústav zajišťuje. 

a) Základní kurs matematického kalkulu Matematika I a II.  

Studenti zvládnou základy matematiky v rozsahu potřebném pro ostatní předměty 

(fyzika, fyzikální chemie,...) bakalářského studia. Je třeba připomenout, že úroveň 

znalostí ze střední školy je velmi různá a chceme-li aby studenti výuku zvládli, je 

často potřeba dohánět i středoškolskou matematiku. 

b) Volitelné předměty bakalářského studia 

- Na MI a MII přirozeně navazuje Matematika III, ve které se studenti seznámí s teorií 

číselných a funkčních řad, prohloubí znalosti z lineární algebry a také se seznámí se 

základními pojmy funkcionální analýzy a se základy vektorové analýzy. Tento 

předmět je určen pouze zájemcům. Je o něj tradičně velký zájem, bohužel jsme vloni 

zjistili, že je předmět rozvržen na den, kdy většina z přihlášených má povinné laborky. 

Pro příští školní rok zavedeme úmluvu o rozvrhu se zájemci tak, abychom studentům 

umožnili předmět navštěvovat.  

- Hodně studentů 1. a 2. ročníku navštěvuje také předmět Počítačový algebraický 

systém Maple. 
- Důležitým předmětem je Aplikovanou statistiku a na ni navazující Mnohorozměrnou 

analýzu dat, která má za cíl nastínit základní principy různých statistických metod pro 

analýzu mnohorozměrných dat. Důraz je kladen na ověřování předpokladů 

jednotlivých metod a interpretaci jejich výsledků. Studenti si vyzkouší řešení 

konkrétních úloh pomocí programu R.  

- Podle našich zkušeností je pro studenty také velmi užitečný předmět Numerické 

metody, který se zabývá metodami aproximace funkcí, derivací a integrálů, metodami 

pro řešení lineárních a nelineárních algebraických rovnic, numerickými metodami pro 

řešení obyčejných i parciálních diferenciálních rovnic s počátečními nebo okrajovými 

podmínkami. Studenti získají ucelený přehled numerických metod aplikované 

matematiky. Naučí se formulovat problémy a následně je numericky řešit a ověřovat 

správnost těchto řešení.  



- Výčet bakalářských předmětů zajišťovaných ústavem matematiky bych uzavřela 

předmětem Diskrétní matematika a výběrovým předmětem Matematika pro kvantovou 

chemii, který seznamuje studenty s vybranými partiemi Funkcionální analýzy, 

zejména s lineárními prostory, lineárními operátory a spektry lineárních operátorů. 

c) Volitelné předměty magisterského studia. 

- Matematiku pro chemické inženýry, kdy motivujeme matematickou teorii konkrétní 

chemickou aplikací a příklady na cvičeních vycházejí také z chemicko-inženýrských 

problémů.  

- Metody aplikované matematiky, kde je probírán matematický základ metody 

konečných prvků a zásady algoritmizace této metody.  

- Optimalizace inženýrských procesů 

- Metody analýzy nelineárních dynamických modelů 

- Matematické základy optimálního řízení a teorie her.  

- Fourierova transformace, která je nabízena v odpovídající obtížnosti bakalářům, 

magistrům i doktorandům.  

d) Některé předměty všech stupňů studia jsou vyučovány také anglicky.  

e) Většina předmětů na stránkách ústavu nabízí i sbírku řešených příkladů. 

Podrobně o předmětech na  http://old.vscht.cz/mat/. 

Pro srovnání přikládám v příloze obsah základního kursu kalkulu na MIT. Kalkulus I  zhruba 

pokrývá naši MI, ale MII je jen podmnožinou  Kalkulu II. Abychom pokryli Kalkulus II, 

museli bychom k naší MII přidat ještě alespoň polovinu sylabu Matematiky pro chemické 

inženýry. 

Vědecké zaměření ústavu 

Pracovníky ústavu matematiky lze zhruba rozdělit do tří okruhů výzkumné činnosti: 

Dynamické systémy, pravděpodobnost a stochastická analýza 

 a diskrétní matematika. 

V oblasti dynamických systémů se zabýváme matematickým modelováním chemických a 

fyzikálních procesů (reakčně-difúzní systémy, mechanika a termodynamika tekutin, 

kvalitativní teorie diferenciálních rovnic, diferenční rovnice s náhodnými perturbacemi, 

dynamické systémy s nespojitým vektorovým polem, deterministický chaos, matematické 

základy řízení a optimalizace). 

Pravděpodobnost a stochastická analýza zahrnuje především stochastické (parciální) 

diferenciální rovnice, stochastickou geometrii a prostorovou statistiku a metadynamiku 

(spolupráce s týmem doc. Spiwoka). 

Diskrétní matematika se zabývá teorií grafů, zkoumá grafové algoritmy, grupy reflexí a 

jejich aplikace. Patří sem i kombinatorika. 

Nesmím zapomenout na matematický software. Zaměřujeme se zejména na počítačové 

algebraické systémy (Mathematica, Maple a Matlab) a softwarové balíky SageMath a 

OpenFoam. 

http://old.vscht.cz/mat/


V zimním zkouškovém období uspořádal ústav „Představení ústavu matematiky. Nabídky 

spolupráce“. Naše původní představa byla, že seznámíme kolegy z jiných pracovišť 

s problémy, které jsme schopni řešit. Naopak, že potom přijdou kolegové a řeknou, jaké 

problémy by chtěli řešit oni. Bohužel, v této druhé fázi přišel pouze prof. Schreiber a seznámil 

nás s matematickými problémy, které souvisí s modelováním chemických sítí. Nějaké ozvěny 

jsme zaznamenali, bohužel odešly do ztracena.  

V zimním zkouškovém období uspořádáme toto představení znovu. Také pozveme kolegy – 

zájemce o spolupráci - na náš seminář. Budeme uvažovat také o tom, že bychom naopak 

mohli navštívit semináře jiných ústavů a na nich představit, svoji práci.  

Na ústavu probíhá pravidelný seminář ÚM, na kterém prezentujeme svoje nové výsledky, ale 

také přednášky domácích i zahraničních hostů. Viz semináře na http://old.vscht.cz/mat/. 

Tady bych se ještě vrátila k publikacím, které vznikají na ÚM. Jak jsem už naznačila, na 

vědeckou práci a psaní článků máme pouze letní semestr. Aby matematická publikace vyšla 

v impaktovaném matematickém časopisu, musí mít vynikající kvalitu. Také je obvyklé, že 

článek nemá více než dva autory. V současné době jsou velmi populární tzv. „Open Access“ 

časopisy, kdy autor za publikaci zaplatí. Na VŠCHT existuje fond, ze kterého lze tyto 

poplatky na žádost zaměstnance uhradit. Chci se zasadit o to, aby pracovníci ÚM byli 

aktivnější při využívání těchto příspěvků.  

Vědecká spolupráce 

Ústav matematiky tradičně spolupracuje s MFF UK (Katedra numerické matematiky, Katedra 

aplikované matematiky, Informatický ústav Univerzity Karlovy, Katedra pravděpodobnosti a 

matematické statistiky) a dále s některými fakultami ČVUT (FJFI, FSv, FEL), ale také se 

Západočeskou universitou a s Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity. 

V roce 2014 uspořádal ÚM Čtvrté vědecké kolokvium (4th Scientific Colloquium). 

Spolupořadatelem byl Ústav chemického inženýrství VŠCHT, na organizaci se také 

významně podílelo Centrum diskrétní matematiky UK Praha (DIMATIA). Hlavním cílem 

kolokvia bylo umožnit zejména mladším kolegům seznámit se s domácími i zahraničními 

významnými odborníky z různých oborů, vyslechnout jejich přednášky a mít možnost s nimi 

neoficiálně diskutovat matematické problémy. Celkem se sešlo 50 účastníků, z toho 30 

zahraničních ze 14ti zemí. Sborník konference (všechny příspěvky prošly recenzním řízením) 

je na  http://old.vscht.cz/mat/Colloquium/. 

V roce 2015 byl ÚM spolupořadatelem konference Noncommutative Algebras and 

Applications v Goslaru v Německu. Konference byla pořádána ve spolupráci s Universitou 

Hamburk a TU Freiberg, viz příloha. 

Na bázi ERASMU spolupracujeme s Universitou Hamburk a Universitou Kostnice. Mám 

mnoho kontaktů i s jinými universitami. Dříve mohli v rámci ERASMu vyjíždět jen studenti. 

V současné době je možno využít program ERASMUS+, který je určen pro studenty, 

pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí. V rámci tohoto programu jsou možné 

dva typy výjezdů: výukové pobyty a školení. Podrobnosti viz  

http://old.vscht.cz/mat/
http://old.vscht.cz/mat/Colloquium/


http://intranet.vscht.cz/sluzebni-cesty/erasmus-pro-zamestnance . 

Ráda bych své kolegy na nějaké takovéto pobyty vyslala.  

Své zahraniční kontakty plánuji využít i v opačném směru, tedy budu zvát vynikající 

zahraniční odborníky, aby přijeli do Prahy a měli tady přednášku pro studenty a zaměstnance 

školy. Zatím plánujeme na podzim návštěvu Prof. Dr. Michaela Dellnitze z University 

Paderborn, který se zabývá především vývojem efektivních algoritmů pro numerické řešení 

dynamických systémů a multiobjektivní optimalizací, https://math.uni-

paderborn.de/en/ag/chair-of-applied-mathematics/ . Na jaře 2018 přislíbil přijet i Prof. Dr. 

Volker Mehrmann z TU Berlin, který je zároveň vedoucím vědeckého centra Matheon. Jde o 

současné nejlepší centrum aplikovaného výzkumu v Evropě. http://www.math.tu-

berlin.de/fachgebiete_ag_modnumdiff/fg_numerische_mathematik/v_menue/mitarbeiter/mehr

mann/volker_mehrmann_home/parameter/en/ . 

 

 

Závěrem bych chtěla zmínit, že mě těší, že atmosféra na ústavu je přátelská, v případě potřeby 

jsou všichni schopni spojit síly a problémy řešit.  

Také bych chtěla zdůraznit, že za základní princip vysokoškolské výuky považuju propojení 

výuky a vědeckých aktivit. Budu podporovat a bojovat za rovnoprávné ocenění obou. 

Budu usilovat o zviditelnění ústavu, o co největší motivaci pro práci mých kolegů tak, aby 

sami rozvíjeli svoje schopnosti a budovali si kontakty pro vědeckou spolupráci s jinými 

matematiky v jejich oboru. 
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Příloha  

 

Mathematics  MIT  

http://math.mit.edu/academics/undergrad/first/calculus.php 

 Mathematics is the common language of science and engineering, and calculus is a part of 

mathematics that is essential for understanding and describing many aspects of the physical 

world. The two-subject calculus General Institute Requirement (GIR) is designed to introduce 

the fundamental concepts of the calculus and provide the mathematical foundations on which 

subjects across MIT build. 

The Mathematics GIR consists of 18.01 and 18.02 or equivalent courses. The 18.01 

requirement can also be fulfilled by passing Advanced Placement or Advanced Standing 

exams or by transfer credit. 18.02 can be fulfilled by passing an Advanced Standing exam or 

by transfer credit. 

Each of 18.01 and 18.02 is offered in several forms, with different course numbers. Any form 

of 18.01 credit fulfills the prerequisite for all forms of 18.02. 

Basic Sequence 

The basic 18.01 - 18.02 calculus sequence is a traditional treatment adapted for MIT students. 

Both subjects are offered in both fall and spring. The approach is not rigorous; some theorems 

are proved carefully while others are justified informally. 

18.01 Calculus I 

Covers differentiation and integration of functions of one variable, with some basic 

applications. The prerequisites for 18.01 are high school algebra and trigonometry; any MIT 

student is eligible. 

18.02 Calculus II 

Covers vector and multi-variable calculus. Partial differentiation and multiple integration are 

studied with applications. Vectors, and vector-valued functions, and vector fields are 

introduced to describe physical notions such as velocity and force fields. Line and surface 

integrals are introduced along with their application to concepts of work and flux, and studied 

by means of the theorems of Green, Gauss, and Stokes. 
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