
Výsledek 
výběrového řízení na obsazení pracovních míst  

akademických pracovníků 
s termínem podání přihlášek 15. února 2022 

(zveřejněno od 20.12.2021 ve veřejné části internetových stránek a na úřední desce) 

 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/akademicke-pozice-
termin-prihlasek-15-2-2022 

 

Fyzikální sekce 

 

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

fyzika materiálů.  

Kód pracovního místa: 202202-AP2-KFM 
RNDr. Jana Šmilauerová, Ph.D. 
 
 
Odborný asistent/odborná asistentka na Katedře fyziky povrchů a plazmatu ve mzdové třídě 
AP2 v oboru fyzika povrchů a rozhraní. 
Kód pracovního místa: 202202-AP2-KFPP 
RNDr. Tomáš Duchoň, Ph.D. 
 
 
 
Odborný asistent/odborná asistentka v Kabinetu výuky obecné fyziky ve mzdové třídě AP2 
v oboru fyzika materiálů. 
 
Kód pracovního místa: 202202-AP2-KVOF 
RNDr. Veronika Kodetová, Ph.D. 
 
 
 
Odborný asistent/odborná asistentka na Ústavu teoretické fyziky ve mzdové třídě AP2 v oboru 
gravitační a relativistická fyzika. 
 
Kód pracovního místa: 202202-AP2-UTF 
Sante Carloni 
 
 
Akademický vědecký pracovník/akademická vědecká pracovnice na Fyzikálním ústavu UK ve 

mzdové třídě VP2 v oboru kvantová optika a optoelektronika.  

Kód pracovního místa: 202202-VP2-FU 
RNDr. Roman Antoš, Ph.D. 
 
 
Akademický vědecký pracovník/akademická vědecká pracovnice na Katedře fyziky atmosféry 

MFF UK ve mzdové třídě VP2 v oboru meteorologie a fyzika atmosféry se zaměřením na statistické 

modelování, deterministický chaos a nelineární procesy v atmosféře. 

Kód pracovního místa: 202202-VP2-KFA 
Mgr. Hynek Bednář, Ph.D. 
 
 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/akademicke-pozice-termin-prihlasek-15-2-2022
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/akademicke-pozice-termin-prihlasek-15-2-2022


Matematická sekce 

 
Profesor/ka na Katedře pravděpodobnosti a matematické statistiky ve mzdové třídě AP4 v oboru 

matematická statistika. 

 
Kód pracovního místa: 202202-AP4-KPMS 
prof. Ivan Mizera 

 

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

mzdové třídě AP2 v oboru optimalizace a operační výzkum se zaměřením na stochastickou nebo 

robustní optimalizaci 

 
Kód pracovního místa: 202202-AP2-KPMS 
RNDr. Vít Procházka, Ph.D. 
 
 
 

Odborný asistent/odborná asistentka na MÚ UK ve mzdové třídě AP2 v oboru matematika se 
zaměřením na matematickou fyziku 

Kód pracovního místa: 202202-AP2-MUUK 
místo nebylo obsazeno 
 
 

Akademický vědecký pracovník/akademická vědecká pracovnice na Katedře algebry ve mzdové 
třídě VP1 se zaměřením teorii čísel 

 
Kód pracovního místa: 202202-VP1-KA 

Siu Hang Man, Ph.D. 

Neelam Saikia, Ph.D. 

Eric Nathan Stucky, Ph.D. 

Giacomo Cherubini, Ph.D. 
 
 

 

Praha, 30.03.2022 

Č.j.: UKMFF/150124/2022 

 

 

 

 

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. 

děkan UK MFF 
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