
Výsledky výběrového řízení  
na obsazení pracovních míst akademických pracovníků 

s termínem podání přihlášek 09. listopadu 2020 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/akademicke-pozice-
termin-prihlasek-9-11-2020 

 

Fyzikální sekce 

Docent/ka na Fyzikálním ústavu UK ve mzdové třídě AP3 v oboru teoretická fyzika se zaměřením 
na teorii otevřených kvantových systémů, primárních procesů fotosyntézy a na teorii nelineární 
spektroskopie.  
Kód pracovního místa: 202011-AP3-FUUK   
doc. RNDr. Tomáš Mančal, Ph.D. 

 
Profesor/ka na Katedře makromolekulární fyziky ve mzdové třídě AP4 
Kód pracovního místa: 202011-AP4-KMF  
prof. RNDr. Andrey Shukurov, Ph.D. 

 
Profesor/ka na Katedře fyziky materiálů ve mzdové třídě AP4 
Kód pracovního místa: 202011-AP4-KFM  
prof. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc. 

 
Profesor/ka na Katedře fyziky povrchů a plazmatu ve mzdové třídě AP4 v oboru fyzika povrchů 
a rozhraní. 
Kód pracovního místa: 202011-AP4-KFPP  
prof. Mgr. Iva Matolínová, Dr. 
 

Informatická sekce 

Odborný asistent / odborná asistentka na Katedře teoretické informatiky a matematické logiky 
ve mzdové třídě AP2 v oboru informatika se zaměřením na umělou inteligenci.  
Kód pracovního místa: 202011-AP2-KTIML  
Mgr. Jiří Švancara, Ph.D.  
 
 
Odborný asistent / odborná asistentka na Katedře softwaru a výuky informatiky ve mzdové 
třídě AP2 v oboru informatika se zaměřením na výuku programování a strojové učení.  
Kód pracovního místa: 202011-AP2-KSVI 
Mgr. Klára Pešková, Ph.D.  
 
 
Akademický vědecký pracovník / akademická vědecká pracovnice na Katedře softwaru a výuky 
informatiky ve mzdové třídě VP2 v oboru informatika se zaměřením na výpočetní neurovědy  
Kód pracovního místa: 202011-VP2-KSVI 
Mgr. Ján Antolík, Ph.D.  

 

Akademický vědecký pracovník / akademická vědecká pracovnice v Informatickém ústavu UK 
ve mzdové třídě VP2 v oboru informatika se zaměřením na diskrétní matematiku  
Kód pracovního místa: 202011-VP2-IUUKDM  
Ida Kantor, M.Sc., Ph.D. 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/akademicke-pozice-termin-prihlasek-9-11-2020
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/akademicke-pozice-termin-prihlasek-9-11-2020


Akademický vědecký pracovník / akademická vědecká pracovnice na částečný pracovní 
úvazek v Informatickém ústavu UK ve mzdové třídě VP2 v oboru informatika se zaměřením na 
teorii grafů  
Kód pracovního místa: 202011-VP2-IUUKTG 
Andrew Goodall, D.Phil. 

 

 

Matematická sekce 

Docent/ka na Katedře numerické matematiky ve mzdové třídě AP3 v oboru numerická analýza a 
výpočtová matematika. 
Kód pracovního místa: 202011-AP3-KMN 
doc. RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D.  
 

 

Docent/ka na Katedře pravděpodobnosti a matematické statistiky ve mzdové třídě AP3 v oboru 

matematická statistika se zaměřením na pojistnou matematiku. 

Kód pracovního místa: 202011-AP3-KPMS  
doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D. 

 

 

Odborný asistent / Odborná asistentka na Katedře pravděpodobnosti a matematické statistiky 

ve mzdové třídě AP2 v oboru ekonometrie, optimalizace nebo finanční a pojistná matematika. 

Kód pracovního místa: 202011-AP2-KPMSEK 

Mgr. Ing. Pavel Kříž, Ph.D. 
 

 
Odborný asistent / odborná asistentka na Katedře didaktiky matematiky ve mzdové třídě AP2 
v oboru didaktika matematiky. 
Kód pracovního místa: 202011-AP2-KPMSDM 
Místo nebylo obsazeno 
 
 
 
 
Praha, 07.01.2021 

Č.j.: UKMFF/5560/2021 

 

 

 

 

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. 

děkan UK MFF 
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