
Martin Mihalievič
3'3.1965 v Děčíně

1985-1988 Gymnázium Děčín
1983-1988 magisterské studium Geochemie, mineralogie a ložisková geologie Katedra mineralogie, geochemie a

krysta lografie
1988-1989 vojenská prezenční služba
1990 odborný asistent Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů
]-993 CSc., Přf UK
200o-2oo2 řed ite l ústavu
2005- habilitován V oboru geologie"
2005-2010 ředitel ústavu
2010 -jmenován profesorem pro obor geologie
201'3 - proděkan pro geologickou sekcia ÚŽP

odborná činnost:
Geologie, geochemie, geochemie životního prostředí, geochemie exogenních procesů, geochemie vody, aplikace
analytické chemie v geochemii, řešitel a spoluřešitel 2L projektů, 8 projektů GA ČR, spoluautor a autor cca ].30

publikací(WoS), citovaných (bez autocitací)1780 x, h-index WoS = 25.

Pedagogická činnost:
Výuka: Geochemie životního prostředí (2/0), Geochemíe životního prostředí (3/2), Geochemie vody,

Exkurze z geochemie Životního prostředí
Nepřímá výuka: školitel 44 diplomových prací, školitel 10 doktorských prací
Založení laboratoře lcP Ms Přf UK a Centra výzkumu stabilních izotopů.

Členství v akademických orgánech:
1998 - 1999 předseda AS UK PřF Praha.

Členství v pedagogických kom isích :

- komise pro státní bakalářské, magisterské a doktorské zkoušky geologie a úžp
- komise pro obhajoby disertačních prací
- předseda zkušební komise pro státní magisterské zkoušky specializace geochemie, geologíe životního
prostředí

Členství v odborných a vědeckých společnostech a radách:
-VR geologické sekce (1999_2002), VR ÚŽP PřFUK (1999-2002), VR GÚ AV ČR (2006), VR Přf UK od roku
2006
- redakčnírada časopisu Acta Universitatis Carolinae (1995-2000), redakčnírada časopisu European
Journal of Environmental Sciences
- spektroskopická společnost Jana Marka Marci, od r. 2005
- oborová rada postgraduálního studia "Geologie aplikovaná'' od roku 2004, oborová rada využití a ochrana
přírodních zdrojů ČzÚv Praze, oR geologie MUNlod roku 2007
- člen oR 3 grantové agentury AV ČR 2oo2-2oo3,2OO3 tajemník
-člen panelu 21o GA ČR od roku 2oo9-2o1o a 2ot6

Zahraniční stáŽe:
1991 - "Research fellowship" Glasgow University
1992 - "Research fellowship" Glasgow University
1993 -"Research fellowship" Glasgow University, SRRC East Kilbridge
1994 - Teaching-training assingement "Laboratoire de Geochemie et Metalogenie" Universite Pierre et Marie Curie,
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V Praze, I2.9.2016 Martin Mihaljevič


