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P O Z V Á N K A 
 

na 1. zasedání vědecké rady MFF UK v akademickém roce 2022/2023, které se bude konat 

 

ve středu dne 5. 10. 2022 od 15:15 hodin 

 

v posluchárně M1, ve 2. patře budovy MFF UK, Ke Karlovu 3. 

 

Zasedání proběhne hybridní formou a bude přenášeno přes aplikaci Zoom. 

 

Přístupové údaje budou členům VR, dalším zvaným hostům a útvarům MFF zaslány e-mailem.  

Ostatní zájemci o připojení o ně mohou požádat na adrese: ovzs@dekanat.mff.cuni.cz 

 

PROGRAM 

 

I. SCHVÁLENÍ ZÁPISU A SDĚLENÍ DĚKANA 

II. HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM 

 

1. Návrh na jmenování doc. Mgr. Milana Pokorného, Ph.D., DSc., profesorem pro obor Matematika 

– matematická analýza v 15:20 hodin – téma přednášky: Mathematical analysis of equations 

describing flow of compressible fluids and mixtures. Large data results. 

 

2. Návrh na jmenování Ing. Martina Vohralíka, Ph.D., profesorem pro obor Matematika – 

matematické modelování a numerická matematika v 16:20 hodin – téma přednášky: A posteriori 

estimates of the error in the approximation of partial differential equations and their use in 

efficient numerical simulations. 

 

3. Návrh na složení habilitační komise pro jmenování Ing. et Ing. Davida Hartmana, Ph.D. et Ph.D., 

docentem v oboru Informatika – teoretická informatika. 

 

4. Návrh na složení habilitační komise pro jmenování Mgr. Jana Mistríka, Ph.D., docentem v oboru 

Fyzika – kvantová optika a optoelektronika. 

 

5. Návrh na složení hodnoticí komise pro jmenování doc. Dr. Alexandera Wilkieho, profesorem 

v oboru Informatika – softwarové systémy. 

 

6. Návrh na složení hodnoticí komise pro jmenování doc. RNDr. Zdeňka Drozda, Ph.D., profesorem 

v oboru Fyzika – fyzika kondenzovaných látek. 

 

7. Informace o procesu reakreditace HŘ a JŘ na MFF UK. 
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III. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

  1.   Komise pro státní závěrečné zkoušky bakalářských a magisterských programů. 

    2.   Návrhy na složení rigorózních komisí. 

3.   Návrhy na jmenování školitelů doktorských studentů a jejich zařazení do seznamu odborníků, kteří   

mohou být jmenováni do komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací. 

4.  Návrhy na rozšíření seznamu odborníků, kteří mohou být jmenováni do komisí pro státní doktorské 

zkoušky a obhajoby disertačních prací. 

5.  Informace o výsledku obhajob doktorských disertací.  

6.  Aktualizace složení oborových rad. 

 

IV. RŮZNÉ 
 

 

Za správnost: I. Havelková  

                      A. Michálková 

 

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. 

děkan  
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