
Výsledek 
výběrového řízení na obsazení pracovních míst  

akademických pracovníků 
s termínem podání přihlášek 15.04.2021 

(zveřejněno od 15.03.2021 ve veřejné části internetových stránek a na úřední desce) 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/akademicke-pozice-
termin-prihlasek-15-4-2021 

 

Fyzikální sekce 

Docent/ka na Katedře fyziky kondenzovaných látek ve mzdové třídě AP3 v oboru fyzika - fyzika 

kondenzovaných látek 

Kód pracovního místa: 202104-AP3-KFKL 

doc. RNDr. Karel Carva, Ph.D.  

 

 

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

Kód pracovního místa: 202104-AP2-KDF-D 

RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.  

RNDr. Marie Snětinová, Ph.D.  

 

 

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

Kód pracovního místa: 202104-AP2-KDF-P 

PhDr. Martin Chvál, Ph.D. 

  
 

Akademický vědecký pracovník / akademická vědecká pracovnice na Ústavu částicové a jaderné 

fyziky ve mzdové třídě VP2 v oboru experimentální neutrinová fyzika  

Kód pracovního místa: 202104-VP2-UCJF-N 

RNDr. Ing. Bedřich Roskovec, Ph.D.  
 
 
 
 
 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/akademicke-pozice-termin-prihlasek-15-4-2021
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/akademicke-pozice-termin-prihlasek-15-4-2021


Akademický vědecký pracovník / akademická vědecká pracovnice na Ústavu částicové a jaderné 

fyziky ve mzdové třídě VP2 v oboru experimentální fyziky K mezonů  

Kód pracovního místa: 202104-VP2-UCJF-K 

Mgr. Michal Kovaľ, Ph.D.  

 

Akademický vědecký pracovník / akademická vědecká pracovnice na Katedře fyziky nízkých 

teplot ve mzdové třídě VP2 v oboru fyzika pevných látek 

Kód pracovního místa: 202104-VP2-KFNT 

RNDr. Petr Hruška, Ph.D.  
 

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

plazmatu ve mzdové třídě VP2 v oboru fyzika plazmatu. 

Kód pracovního místa: 202104-VP2-KFPP-PL 

Mgr. Michal Hejduk, Ph.D. 

 

 

 

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

plazmatu ve mzdové třídě VP2 v oboru fyzika povrchů a rozhraní. 

Kód pracovního místa: 202104-VP2-KFPP-PR 

RNDr. Peter Kúš, Ph.D. 

 

 

 

Informatická sekce 

Akademický vědecký pracovník / akademická vědecká pracovnice na Katedře softwaru a výuky 
informatiky ve mzdové třídě VP2 v oboru informatika se zaměřením na vývoj počítačových her, herní 
design a multimediální vzdělávání. 

Kód pracovního místa: 202104-VP2-KSVI 

Mgr. Lukáš Kolek, Ph.D. 

 

 

 



 

Matematická sekce 

 

Docent/ka na Katedře algebry ve mzdové třídě AP3 v oboru algebra a logika 

Kód pracovního místa: 202104-AP3-KA  

Místo nebylo obsazeno 

 

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

v oboru didaktika matematiky 

Kód pracovního místa: 202104-AP2-KDM 

Vahid Borji, Ph.D.  
 

 

 

 

 

Praha, 25.05.2021 

Č.j.: UKMFF/227303/2021 

 

 

 

 

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. 

děkan UK MFF 
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