H - Personální zabezpečení - ostatní přednášející (školitel, člen obor. rady) na VŠ
Název VŠ / součásti VŠ
Univerzita Karlova
Mat.-fyz. fakulta
matematika
Název SP
Jitka Dupačová
Prof., DrSc.
Jméno a příjmení
Tituly
1939 Rozsah pr. vzt. na VŠ
50%
Rok narození
Přednášející
ano
Školitel ano
ano
Člen oborové rady
Forma prac. vztahu k VŠ
částečný úvazek
Název hl. zaměstnavatele
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
Sídlo hl. zaměstnavatele
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
Přednášky v předmětech
Analýza investic, Optimalizace II, Základní seminář, Seminář modelování v ekonomii, Stochastické
modelování v ekenomii a ve financích
Údaje o praxi od VŠ
UK MFF

Přehled o publ. a další
tvůrčí čin. za posl. 5 let
Dupačová, Hurt, Štěpán: Stochastic modeling in ecnomics and finance; Kluwer 2002: heslo Minimax
approach v Encyklopedii optimalizace, Kluver 2001; 14 článků v mezinárodních časopisech a sbornících,

Anotace nejvýznam.
publikací, projektů, děl
nebo další tvůrčí čin.
Minimaxový přístup ke stochastickému programování (hlavní citace od roku 1966), Aszmptotické řešení
úloh SP a analýza výsledků (hlavní citace od roku 1988), Stochastické modelování v ekonomii a ve
financích (monografie)

Působení v zahraničí

1985-86; IIASA Luxemburg, vědecký prac., 14 měsíců

Obor habilitačního nebo
jmenovacího řízení nebo
udělení vědecké hodnosti
Rok udělení (prof….)
Podpis přednášejícího,
školitele nebo člena ob. r.

pravděpodobnost a matematická statistika

23.5.2005

1986

řízení na VŠ
MFF UK
ohlasy publikací
zahr.
tuzem.
420

Datum

146

7.3.2005

Dupačová

H - Personální zabezpečení - ostatní přednášející (školitel, člen obor. rady) na VŠ
Název VŠ / součásti VŠ
UK
MFF
Název SP
Matematika
Jméno a příjmení
Tituly
Martin JANŽURA
RNDr., CSc.
Rok narození
1955 Rozsah pr. vzt. na VŠ
ano
Přednášející
ano
Školitel ano
Člen
oborové rady
Forma prac. vztahu k VŠ práce konaná bez nároku na odměnu
Název hl. zaměstnavatele ÚTIA AV ČR
Sídlo hl. zaměstnavatele Pod vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8
Přednášky v předmětech statistika a pravděpodobnost
Údaje o praxi od VŠ

ÚTIA AV ČR od roku 1980

Přehled o publ. a další
tvůrčí čin. za posl. 5 let

5 časopiseckých publikací, 11 příspěvků ve sbornících

Anotace nejvýznam.
publikací, projektů, děl
nebo dalčí tvůrčí čin.

Působení v zahraničí

y p
y
maximum pseudolikelihood estimate for Gauss-Markov random
fields. Statistical Inference for Stochastic Processes, 5 (2002), 2, 179197.
Janžura M.: On the exponential representation problem. Soft
Computing. A Fusion of Foundations, Methodologies and
Applications, 7 (2003), 5, 321-327.
žádné dlouhodobé působení v zahraničí
řízení na VŠ

Obor habilitačního nebo
jmenovacího řízení nebo
udělení vědecké hodnosti
Rok udělení (prof….)
Písemný souhlas
přednášejícího, školitele
nebo člena oborové rady
s působením v SP
v uvedeném rozsahu

23.5.2005

pravděpodobnost a matematická statistika
CSc.

ohlasy publikací
zahr.
tuzem.
15

25

S působením v oborové radě souhlasím.
Datum 14.ledna 2005

Janžura

