
Výsledek  

výběrového řízení na obsazení pracovních míst   

akademických pracovníků s termínem podání přihlášek 08.11.2021 

(zveřejněno od 08.10.2021 ve veřejné části internetových stránek a na úřední desce) 
 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/akademicke-pozice-termin-
prihlasek-8-11-2021 

 
 

 Fyzikální sekce  

 

Profesor/profesorka na Katedře fyziky kondenzovaných látek ve mzdové třídě AP4 v oboru fyzika 

- fyzika kondenzovaných látek 

Kód pracovního místa: 202111-AP4-KFKL  

prof. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D. 

 

Docent/docentka na Katedře fyziky atmosféry ve mzdové třídě AP3 v oboru meteorologie 

Kód pracovního místa: 202111-AP3-KFA 

doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. 

 

Docent/docentka v Ústavu částicové a jaderné fyziky ve mzdové třídě AP3 v oboru částicová fyzika 

se zaměřením na teorii. 

Kód pracovního místa: 202111-AP3-UCJF 

doc. Ing. Michal Malinský, Ph.D. 

 

Docent/docentka v Ústavu teoretické fyziky ve mzdové třídě AP3 v oboru gravitační a relativistická 

fyzika.   

Kód pracovního místa: 202111-AP3-UTF-D 

doc. RNDr. Martin Žofka, Ph.D. 

 

Docent/docentka v Ústavu teoretické fyziky ve mzdové třídě AP3 v oboru gravitační a relativistická 

fyzika.   

Kód pracovního místa: 202111-AP3-UTF-Z 

doc. RNDr. David Kubizňák, Ph.D. 

 

Docent/docentka na Katedře geofyziky ve mzdové třídě AP3 v oboru geomagnetismu a teoretické 

geofyziky. 

Kód pracovního místa: 202111-AP3-KG  

doc. RNDr. Jakub Velímský, Ph.D. 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/akademicke-pozice-termin-prihlasek-8-11-2021
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/akademicke-pozice-termin-prihlasek-8-11-2021


 

Docent/docentka na Katedře fyziky nízkých teplot ve mzdové třídě AP3 v oboru fyzika pevných 

látek. 

Kód pracovního místa: 202111-AP3-KFNT 

doc. RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. 

 

 

Odborný asistent/odborná asistentka na Katedře chemické fyziky a optiky ve mzdové třídě AP2 

v oboru biofyzika a biochemie fotosyntézy. 

Kód pracovního místa: 202111-AP2-KCHFO-B 

Dr. rer. nat. habil. Heiko Lokstein 

 

 

Odborný asistent/odborná asistentka na Katedře chemické fyziky a optiky ve mzdové třídě AP2 

v oboru teoretické a výpočetní chemické fyziky. 

Kód pracovního místa: 202111-AP2-KCHFO-CH 

Mgr. Filip Šebesta Ph.D. 

 

 

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

fyzika materiálů 

Kód pracovního místa: 202111-AP2-KFM 

RNDr. Ing. Michal Knapek, Ph.D. 

 

Akademický vědecký pracovník/akademická vědecká pracovnice na Fyzikálním ústavu UK ve 

mzdové třídě VP2 v oboru kvantová optika a optoelektronika. 

Kód pracovního místa: 202111-VP2-FUUK-K 

RNDr. Václav Dědič, Ph.D. 

 

Akademický vědecký pracovník / akademická vědecká pracovnice na Fyzikálním ústavu UK ve 

mzdové třídě VP2 v oboru fyzika molekulárních a biologických struktur.  

Kód pracovního místa: 202111-VP2-FUUK-M1 

RNDr. Pavel Malý, Ph.D. 

 



Akademický vědecký pracovník / akademická vědecká pracovnice na Fyzikálním ústavu UK ve 

mzdové třídě VP2 v oboru fyzika molekulárních a biologických struktur. 

Kód pracovního místa: 202111-VP2-FUUK-M2 

Mgr. Dita Strachotová, Ph.D. 

 

Akademický vědecký pracovník / akademická vědecká pracovnice na katedře fyziky atmosféry 

ve  mzdové třídě VP2 v oboru meteorologie a fyzika atmosféry se zaměřením na numerické modelování 

proudění, turbulenci a mezní vrstvu atmosféry. 

Kód pracovního místa: 202111-VP2-KFA 

Místo nebylo obsazeno 

 

Akademický vědecký pracovník / akademická vědecká pracovnice na Katedře fyziky nízkých 

teplot ve mzdové třídě VP2 v oboru částicová fyzika. 

Kód pracovního místa: 202111-VP2-KFNT-C 

Mgr. Michael Pešek, Ph.D. 

 

Akademický vědecký pracovník / akademická vědecká pracovnice na Katedře fyziky nízkých 

teplot ve mzdové třídě VP2 v oboru fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum.   

 

Kód pracovního místa: 202111-VP2-KFNT-K 

RNDr. Tomáš Kmječ, 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: 202111-VP2-KFPP 

Gilbert Pi, Ph.D. 

 

 

 

 

Informatická sekce 
 

Odborný asistent / odborná asistentka na Katedře softwarového inženýrství ve mzdové třídě AP2 

v oboru informatika se zaměřením na znalostní a ontologické inženýrství 

Kód pracovního místa: 202111-AP2-KSI 

Místo nebylo obsazeno 



Matematická sekce 
 

 

Docent / docentka na Katedře algebry ve mzdové třídě AP3 v oboru algebraická teorie čísel 

Kód pracovního místa: 202111-AP3-KA 

doc. Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D. 

 

Docent / docentka na Matematickém ústavu Univerzity Karlovy AP3 v oboru matematická analýza  

Kód pracovního místa: 202111-AP3-MUUK 

doc. RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D. 

 

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

v oboru numerická analýza a výpočtová matematika 

Kód pracovního místa: 202111-AP2-KNM 

Erin Carson, Ph.D. 

 

Odborný asistent / odborná asistentka na Katedře matematické analýzy AP2, v oboru matematická 

analýza, se zaměřením na funkcionální analýzu a teorii funkcí 

Kód pracovního místa: 202111-AP2-KMA 

RNDr. Daniel Campbell PhD. 

 

 

Praha, 15.12.2021 

Č.j.: UKMFF/514753/2021 

 

 

 

 

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. 

děkan UK MFF 
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