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HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ 

Návrh na jmenování RNDr. Přemysla Jedličky, Ph.D., docentem 
pro obor matematika - algebru, teorie čišel a matematická logika 

Původní návrh projednaný a doporučený vědeckou radou na zasedání 1. 11. 2017 byl ze 
strany RUK vrácen, neboť složení habilitační komise neodpovídalo platným předpisům. 
Děkan MFF UK tedy jmenoval novou komisi, ve složení - předseda: prof. RNDr. Jan 
Krajíček, DrSc., z MFF UK, členové: prof. Ing. Edita Pelantová, CSc, z F.1FI ČVUT. prof. 
RNDr. Marie Demlová. CSc., z FEL ČVUT. doc. RNDr. Jan Paseka. CSc. z Přírodovědecké 
fakulty Masarykovy univerzity a doc. Mgr. Libor Bárto. Ph.D., z MFF UK. Oponenty 
habilitační práce, kterou uchazeč pojmenoval Commutative auiomorphic loops, ponechala 
nově ustavená komise beze změny a pracovala s posudky, které vypracovali Dr. Alexander N. 
Grishkov (Institute of Mathematics and Statistics, University of Sao Paulo, Brazil), prof. 
Piroska Csórgo (Eszterhazy Karoly Foiskola, Eger, flungary) a Dr. Gábor Peter Nagy 
(Szegedy Tudományegyctem - University of Szeged, Bolyai Institute of the Faculty of 
Science and Informatics, Hungary). 
Habilitační komise se po zhodnocení výsledku vědecké a pedagogické práce uchazeče, jeho 
publikační činnosti a po seznámení se s kladnými posudky na habilitační práci usnesla tajným 
hlasováním na návrhu, aby RNDr. Přemysl Jedlička. Ph.D.. byl jmenován docentem. 
Podklady- nové stanovisko habilitační komise, uchazečovo CV, přehled jeho pedagogické 
činností, výčet publikaci, citací a zahraničních pobytů, aktuální výpis z WoS, posudky 
oponentů a digitální verzi jeho habilitační přednášky pronesené před VR dne 1. 11. 2017 -
měla vědecká rada k dispozici, habilitační spis na zasedání koloval. 
Z pověření předsedy habilitační komise referovala o jejím stanovisku členka komise prof. E. 
Pelantová. Závěrem konstatovala, že požadavky na jmenování docentem uchazeč splnil a 
komise jeho jmenování doporučila. 
V následující neveřejné části zasedání vědecká rada o návrhu hlasovala. Skrutátory pro tajné 
hlasování byli dr. P. Sittner a prof. V. Souček. 

Stav hlasování 
Počet členů VR fakulty celkem 26 

Počet přítomných členů VR fakulty 20 

Počet kladných hlasů 20 
Počet záporných hlasu 0 
Zdrželo se 0 
Počet neplatných hlasů 0 

Vědecká rada se usnesla na návrhu, aby RNDr. Přemysl Jedlička, Ph.D., byl jmenován 
docentem pro obor matematika - algebra, teorie čísel a matematická logika. Návrh bude 
postoupen rektorovi Univerzity Karlovy. 

Za správnc>st: 
T. Pávková 


