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Anotace výzkumného programu 

 

Výzkumný tým působí na Katedře matematiky PřF OU. Jedná se o základní výzkum v 

matematice, který má bohatou a úspěšnou historii a mezinárodní renomé, je založen na široké 

zahraniční spolupráci a dlouhodobě vykazuje grantovou úspěšnost v soutěžích v ČR i v 

zahraničí (viz seznam uvedený výše). Např. v současné době jeho členové řeší několik 

projektů, z nichž nejprestižnější jsou dva standardní granty GAČR a dva projekty 7RP Marie 

Curie – IRSES, zaměřené na mezinárodní spolupráci a koordinaci výzkumu zemí uvnitř a vně 

EU. Členové týmu publikují v prestižních mezinárodních matematických časopisech (viz 

např. seznam publikací výše). Podílejí se také na organizaci významných mezinárodních 

konferencí doma i v zahraničí. Např. KMA PřF OU je hlavním organizátorem dvou řad 

mezinárodních konferencí z teorie čísel – Mezinárodní česko-slovenské konference z teorie 

čísel, která se letos uskutečnila po jednadvacáté a Mezinárodní česko-polské konference z 

teorie čísel (v posledních letech jako část konference ALANT = Algebra, Logic And Number 

Theory), která se minulý rok uskutečnila po deváté. Již tradičně se podílíme také na 

organizaci konference Differential Geometry and its Applications, která se koná pravidelně 

každé 3 roky již od r. 1981, a je jednou z nejvýznamnějších světových konferencí v oboru. 

Kromě toho probíhá mezinárodní vědecká spolupráce, která má formy dvoustranných 

mezinárodních projektů (s USA, Francií, Slovenskem, Maďarskem) a především 

individuálních vědeckých projektů na bázi osobní spolupráce (ve více než deseti státech 

Evropy, USA, Austrálii, Číně, Japonsku, Jihoafrické republice, Argentině, aj.). Samozřejmostí 

jsou zvané a plenární přednášky členů týmu na mezinárodních konferencích v zahraničí a 

zvané pobyty na zahraničních pracovištích, i vědecká výchova doktorandů (studijní program 

Aplikovaná matematika). Naši doktorandi se na výzkumu aktivně podílejí (publikační činnost, 

prezentace výsledků na mezinárodních fórech, organizační činnosti) a projekt samozřejmě 

počítá s jejich zapojením i do budoucna. 

 

Výzkum bude probíhat v úzké součinnosti s našimi zahraničními spolupracovníky. Výzkumný 

tým bude tedy tvořit, kromě kmenových pracovníků uvedených výše a doktorandů, i několik 

dalších renomovaných zahraničních spolupracovníků: dr. Tom Mestdag a prof. Willy Sarlet 

(Belgie), prof. Geoff Prince a prof. Peter Vassiliou (Austrálie), prof. Dmitry Zenkov a prof. 

Serge Preston (USA), prof. Mike Crampin a prof. Radhakrishnan Nair (Velká Británie), prof. 

Georges Grekos (Francie), prof. Pietro Corvaja (Itálie) a prof. Tapani Matala-aho (Finsko). 

 

Náš tým se soustřeďuje na výzkum ve třech oblastech, které korespondují s bloky v 

magisterském a doktorském studiu matematiky na KMA PřF. Jde o oblast teorie čísel, 

globální analýzy a diferenciálních rovnic a optimalizace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


