
Výsledek výběrového řízení 

na obsazení pracovních míst akademických pracovníků 

s termínem podání přihlášek 15. dubna 2020 

 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/akademicke-pozice-termin-

prihlasek-15-4-2020 

 

 

Fyzikální sekce 

 Odborný asistent/odborná asistentka na Katedře fyziky materiálů ve mzdové třídě AP2 v oboru 

fyzika se zaměřením na fyziku materiálů 

Kód pracovního místa: 202004-AP2-KFM 

RNDr. Daria Drozdenko, Ph.D. 

 

 Odborný asistent/odborná asistentka na Katedře fyziky povrchů a plazmatu ve mzdové třídě 

AP2 v oboru fyzika plazmatu se zaměřením na kosmickou fyziku 

Kód pracovního místa: 202004-AP2-KFPP 

RNDr. Jakub Vaverka, Ph.D. 

 

 Akademický vědecký pracovník/akademická vědecká pracovnice na Katedře fyziky povrchů a 

plazmatu ve mzdové třídě VP2 v oboru fyzika plazmatu se zaměřením na kosmickou fyziku  

Kód pracovního místa: 202004-VP2A-KFPP 

Dr. David Tsiklauri 

 

 Akademický vědecký pracovník/akademická vědecká pracovnice na Katedře fyziky nízkých 

teplot ve mzdové třídě VP2 v oboru jaderná a subjaderná fyzika. 

Kód pracovního místa: 202004-VP2A-KFNT 

Mgr. Jan Matoušek, Ph.D. 

 

 

 Akademický vědecký pracovník/akademická vědecká pracovnice na Katedře fyziky atmosféry 

ve mzdové třídě VP2 v oboru fyzika atmosféry  

Kód pracovního místa: 202004-VP2A-KFA 

Mgr. Jan Karlický, Ph.D. 

 

 

 Docent/ka na Katedře fyziky povrchů a plazmatu ve mzdové třídě AP3 v oboru fyzika povrchů a 

rozhraní  

Kód pracovního místa: 202004-AP3-KFPP 

      doc. Mgr. Martin Setvín, Ph.D. 

 

 Docent/ka na Katedře fyziky kondenzovaných látek ve mzdové třídě AP3  

Kód pracovního místa: 202004-AP3-KFKL 

doc. RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D. 

 

 

 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/akademicke-pozice-termin-prihlasek-15-4-2020
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 Profesor/ka na Ústavu částicové a jaderné fyziky ve mzdové třídě AP4  

Kód pracovního místa: 202004-AP4-UCJF 

prof. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr. 

 
 

 

Informatická sekce 

 

 Lektor/ka na Katedře softwaru a výuky informatiky ve mzdové třídě L2 v oboru informatika se 

zaměřením na teoretickou informatiku  

Kód pracovního místa: 202004-L2-KSVI 

RNDr. Martin Pergel, Ph.D. 

 

 Docent/ka na Katedře distribuovaných a spolehlivých systémů ve mzdové třídě AP3  

v oboru informatika se zaměřením na formální metody a verifikaci software  

Kód pracovního místa: 202004-AP3-KDSS 

doc. RNDr. Jan Kofroň, Ph.D. 

 

 Docent/ka na Katedře teoretické informatiky a matematické logiky ve mzdové  

třídě AP3 v oboru informatika se zaměřením na teoretickou informatiku 

Kód pracovního místa: 202004-AP3-KTIML 

doc. Mgr. Petr Gregor, Ph.D. 

 

 Profesor/ka na Katedře distribuovaných a spolehlivých systémů 

ve mzdové třídě AP4 v oboru informatika se zaměřením na softwarové  

systémy a softwarové architektury 

Kód pracovního místa: 202004-AP4-KDSS 

prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D. 

 

 

 

Matematická sekce 

 Odborný asistent/odborná asistentka na Katedře didaktiky matematiky ve mzdové třídě AP2 

v oboru didaktika matematiky.  

Kód pracovního místa: 202004-AP2-KDM 

Místo nebylo obsazeno 

 

 

 Odborný asistent/odborná asistentka na Katedře matematické analýzy ve mzdové třídě AP2 v 

oboru matematická analýza se zaměřením na obyčejné diferenciální rovnice 

Kód pracovního místa: 202004-AP2-KMA 

Alexander Minakov 

 

 

 Odborný asistent/odborná asistentka na Katedře pravděpodobnosti a matematické statistiky ve 

mzdové třídě AP2 v oboru ekonometrie, optimalizace, operační výzkum nebo finanční matematika  

Kód pracovního místa: 202004-AP2-KPMS 

Místo nebylo obsazeno 

 



 Odborný asistent/odborná asistentka na Matematickém ústavu UK ve mzdové třídě AP2 v oboru 

geometrie, zaměření globální analýza nebo diferenciální geometrie 

Kód pracovního místa: 202004-AP2-MUUK 

Réamonn Ó Buachalla 

 

 

 Akademický vědecký pracovník/akademická vědecká pracovnice na Katedře algebry ve mzdové 

třídě VP2 na dobu 2 let v oboru algebra, logika nebo teorie čísel  

Kód pracovního místa: 202004-VP2A-KA 

Ilya Smirnov 

 

 

 

 

 

 

 

Praha, 21.09.2020 

Č.j.: UKMFF/254841/2020 

 

 

 

 

 

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. 

děkan UK MFF 
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